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

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Propparna det som 
lockar publik, ägare och sponsorer
Låt banorna ta större ansvar för att skapa 
roliga och spännande lopp. 

Dessutom bjuder jag på en rolig V75-spik.

Vi behöver nytänkande för att skapa en så 
levande och välmående sport som bara är möjligt. 
En sport med ett brinnande intresse från många 
olika intressenter. 

Vad är det då som lockar såväl hästägare, 
publik som sponsorer?

MmM För mig är svaret enkelt: 
MmM Propositionerna.

Utformningen av propositionerna är det som 
avgör hur startfälten blir och hur loppen blir 
körda. Därför är det viktigt att vi kommer bort 
från stereotyper och standardmallen med auto-
matiska propositioner som lätt skapar slentrian 
och tävlingsdagar i samma lunk.

Se bara hur populära de lopp över tre varv som 
vi har börjat med i år har blivit. De loppen hör 
oftast till de som har mest anmälda hästar, det 
blir race vilket gör dem roliga för både 
aktiva och publik samt att det det sällan 
är jänkarvagnar eller annan utrustning 
som avgör de loppen.

MmM Botemedlet för levande lopp är att 
släppa loss kraften i det lokala. Sport-
chefen kan sin region bäst och måste få 
styra upplägget. 

MmM Ge mer makt åt banorna! 
Med ökat lokalt ansvar skulle 

banornas sport- och marknadschefer 
kunna samarbeta för att skräddarsy 
lopp eller hela tävlingsdagar.

En annan idé är att införa ett reserv-
lopp med en öppen proposition med 
anmälan en dag innan ordinarie. Ett lopp 
som sportchefen kan piffa till tävlings-
dagen med eller ställas in.   

Det skulle ge möjligheten att till 
samma kostnad i prispengar förbättra 

tävlingarna ytterligare.
 Vi behöver nå utanför travbubblan och få in 

nytt folk i sporten och då måste vi våga gå utanför 
standardmallarna. 

I förra krönikan tog  jag upp frågan om hur 
många anställda hästskötare det egentligen finns 
i Sveriges proffessionella travstall?

Jag hör i dag ofta påståendet att dagens hästskö-
tare inte vill åka på tävlingar. Min upplevelse är 
snarast tvärtom. Sedan vi fick ned antalet pass-
hästar per skötare blir personalen besviken de 
gånger de inte får åka med när deras häst startar. 

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Umåker.
V75-1: 5 Milliondollarrhyme var fin i årsde-

buten och får tipset. Vill dock ha med min 3 Trans-
cendence, 7 Weekend Fun och 9 Son of God.

V75-2: 2 Twice Kronos var bra vid V75-seger 
senast. Jämnt lopp där 5 Crazy First Love, 
10 Maverick Dream och 12 Nyhet utmanar.

V75-3: 5 Propulsion brukar lösa de 
här uppgifterna och får naturligtvis 
tipset. Men är lite optimist på min 
2 Muscle Hustle, streck för skrälletarna.

V75-4:  Hittar en fräck chansspik 
i nordisloppet. Tror Ove A Lindqvist 
sätter dit 7 Art Kjarvald.

V75-5: Tipset till 5 Qahar Q.C. som 
vann här i fjol. Flera med chans dock, 
inte minst min 2 Island Life.

V75-6: Min 2 Enjoy Day är tidig 
men liksom för motbuden 
4 S.G.Charpentier och 9 Upstream 

finns frågetecken i ovana spår och 
senaste prestationen. Lurigt lopp.

V75-7: Stänger sista på en kvartett 
och lyfter fram storrysaren 11 Zorro 
Swing som fräck tipsetta. Stecka även 
min 2 Corroded, 3 Havbergs Knight 
och 4 Pascha Tilly så är det låst.

Ove sätter fräck spik

VASS KALLBLODSKUSK. Robert Bergh spikar Ove A Lind-
qvist som sitter upp bakom Art Kjarvald i kallblodsloppet. Foto: TR BILD

3 Transcendence (V75-1) �������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Har skaffat sig bra hårdhet nere i Frankrike i vinter och verkar fortsatt form-
stark sedan vi har kommit hem. Tycker att det snart borde vara hans tur att ta årets 
första seger. Vi kör barfota fram, öppet huvudlag och vanlig vagn.
12 Nyhet (V75-2) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han fortsätter att utvecklas och lyfte sig ytterligare utan bakskor. Nu fick vi ett 
besvärligt läge som sätter ned chanserna även om hästen är bra och han klarar 
distansen. Öppet huvudlag, barfota bak och svensk jänkarvagn.
2 Muscle Hustle (V75-3) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Har helt rätt förutsättningar här även om motståndet är tufft. Men med två lopp 
i kroppen bör min häst åtminstone ha formen på topp till på lördag. Vi kör barfota 
runt om, norskt huvudlag, urryckare och funderar eventuellt på svensk jänkarvagn.  
6 Kadett C�D� (V75-3) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Formen ser bra ut men läget mot det här motståndet blev svårt. Vi kör barfota 
runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
9 Digital Ink (V75-3) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Har kommit hem från Frankrike och ser spänstig och fin ut i jobben. Ändå svårt 
härifrån. Vi kör skor runt om, öppet huvudlag och vanlig vagn.
2 Island Life (V75-5) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han ser riktigt formstark ut för dagen. Var bra över tre varv senast så distansen 
här känns dessutom som en fördel, han ska räknas i striden. Vi kör barfota runt 
om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
3 Bullyoung (V75-5) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han har formen på topp och vann på ett bra sätt senast. Går inte att räkna bort. 
Vi kör barfota runt om, öppet huvudlag och svensk jänkarvagn.  
2 Enjoy Day� (V75-6) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Han har haft en bra vinter nere på Vincennes och har höjt sig ett snäpp, 
kapaciteten har alltid funnits där. Här fick vi ett lurigt spår men tar vi oss iväg 
felfritt ska han räknas. Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
2 Corroded (V75-7) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

 ”Har fått ett lopp i kroppen och hästen travar bra för dagen. Gör alltid sitt och är 
inte borta även om distansen är lite ovan. Vi kör barfota runt om, svensk jänkar-
vagn och halvstängt huvudlag.

ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON

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

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H5 Milliondollarrhyme 

visade ju mycket bra 
form direkt i come-
backen senast och 
tävlar han på samma 
nivå på lördag så 
måste det vara en bra 
chans. 3 Transcen-
dence och 9 Son of 
God slåss om andra-
platsen.

 W Min vinnare:
 H5 Milliondollarrhyme

 W V75-2:
 H2 Twice Kronos 

övertygade vid segern 
i Boden och kommer 
han iväg bra från start 
så räknar jag med att 
han kan vinna igen. 
3 Heartbeat håller bra 
form och borde kunna 
få ett bra lopp med 
tanke på läget. Här 
bör man strecka flera.

 W Min vinnare:
 H2 Twice Kronos

 W V75-3:
 HJag har min bästa 

vinstchans i 5 Propul-
sion som sällan gör 
mig besviken och jag 
tror att han kommer 
att vara redo för en 
bra insats när Daniel 
(Redén) väljer att ta 
ut honom här. 2 Mus-
cle Muscle är nog 
värst emot.

 W Min vinnare:
 H5 Propulsion

 W V75-4:
 HJag tycker att 

12 Tangen Haap är 
bästa hästen i fältet 
och trots läget får han 
min förstasröst. 
9 Smedsbo Faksen 
har ju visat toppform 
på slutet och löser det 
sig någorlunda från 
bakspåret är hästen 
ett tidigt bud

 W Min vinnare:
 H12 Tangen Haap

 W V75-5:
 H5 Qahar Q.C. mötte 

väldigt bra hästar 
senast i comebacken 
och har säkert gått 
framåt med det loppet 
i kroppen. Han är 
gynnad av lång 
distans och kan bli 
svårslagen. 1 Hawk 
Cliff har nog lite chans 
om det löser sig.

 W Min vinnare:
 H5 Qahar Q.C.

 W V75-6:
 H9 Upstream fick det 

inte att stämma 
senast men tydligen 
var det balansen som 
ställde till det. Jag tror 
inte det är någon fara 
med formen och han 
kan spurta ner samt-
liga. 4 S.G.Charpentier 
är säkert redo för en 
bra insats.

 W Min vinnare:
 H9 Upstream

 W V75-7:
 H3 Havbergs Knight 

gjorde det klart bra 
senast i ett tufft gäng 
och verkar vara 
i riktigt bra form. Han 
har skaplig seger-
chans nu. 2 Corroded 
hade tur i spårlott-
ningen och hästen är 
bättre än vad resul-
tatraden antyder.

 W Min vinnare:
 H3 Havbergs Knight

Systemet, V75-1: 5 Milliondollarrhyme (3, 9). V75-2: 2, 3, 10, 5, 8 (1, 7). V75-3: 5 Propulsion (2, 9). V75-4: 12, 9, 7, 8, 11, 10, 4 (2, 6). V75-5: 5, 1, 11 (9, 7). V75-6: 9, 4, 3 (2, 1). V75-7: 3, 2, 8, 4 (7, 1).  1 260 rader/630 kr

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 5 Milliondollarrhyme (3, 9). V75-2: 10, 3, 2, 5 (1, 7). V75-3: 5 Propulsion (2, 6). V75-4: 9, 7, 12, 8, 10, 11 (2, 4). V75-5: 1, 9, 5, 11, 8 (2, 4). V75-6: 2, 9, 3, 4 (1, 10). V75-7: 2, 3, 8 (7, 4).  1 440 rader/720 kr

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

5 Propulsion (V75-3) ��������������������������������������� 1234123412341234
 HDet är väl bara att han inte startat på ett tag 

som gör att han inte får en femma... 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Propulsion (V75-3)

 HJag måste ju köpa favoritskapet och medge 
att vi ska ha en mycket bra chans. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
8 Valentine Heart (V75-2)

 HHar vunnit på distansen och kan 
tända till av ett miljöombyte? 

3 Mr Clayton J�F� (V75-6)
 H Tycker att hästen kändes 

jättebra senast när jag körde.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 HJag blev lika impo-

nerad som alla andra 
av 5 Milliondollarrhyme 
senast. Jag har en 
känsla av att man vill 
köra bakifrån för att 
hålla honom lugnare, 
men jag tror att han 
löser uppgiften ändå 
och inleder med en 
spik.

 W Min vinnare:
 H5 Milliondollarrhyme

 W V75-2:
 H10 Maverick Dream 

vann ju på en bra tid 
över den aktuella 
distansen senast och 
även om man har 
bakspår tycker jag det 
är ett givet bud. 
3 Heartbeat är ingen 
tokig häst och den ska 
passas från ett bra 
utgångsläge.

 W Min vinnare:
 H10 Maverick Dream

 W V75-3:
 H5 Propulsion har en 

mycket fin uppgift och 
det går ju inte att 
tippa något annat än 
favoritseger i det här 
loppet. Han vinner 
oavsett hur man 
lägger upp loppet och 
här ska man inte slösa 
bort några onödiga 
streck.

 W Min vinnare:
 H5 Propulsion

 W V75-4:
 HVäldigt knepigt 

kallblodslopp. Men om 
9 Smedsbo Faksen 
kommer igenom från 
start kanske han kan 
köra sig till spets tidigt 
och i den positionen 
trivs han bäst. 7 Art 
Kjarvald har visat 
toppform och är nog 
med där framme.

 W Min vinnare:
 H9 Smedsbo Faksen

 W V75-5:
 H1 Hawk Cliff är 

härdad i klassen och 
över lång distans tror 
jag inte att han blir 
fast hela vägen in 
i mål. 9 Esprit Sisu har 
sett jättefin ut på 
slutet och ska räknas. 
Min 5 Qahar Q.C. 
kändes bra senast och 
körs offensivt.

 W Min vinnare:
 H1 Hawk Cliff

 W V75-6:
 HJag misstänker att 

2 Enjoy Day är bra 
i ordning när man 
skickar upp honom till 
Umeå för den här 
uppgiften. Jag kör 
9 Upstream som ska 
räknas tidigt. Han 
fungerade inte barfota 
senast, nu blir det 
skor fram i alla fall.

 W Min vinnare:
 H2 Enjoy Day

 W V75-7:
 HTror på Bergh igen. 

2 Corroded ska ha 
gått framåt med det 
förra loppet i kroppen 
och han fick ett bra 
spår dessutom. Mitt 
tips även om 3 Hav-
bergs Knight kan bli 
en tuff nöt med tanke 
på att han fick ett bra 
läge även han.

 W Min vinnare:
 H2 Corroded 

9 Upstream (V75-6)������������������������������������������������123412341234
 HVar inte till sin fördel senast men vi kan nog 

räkna med en bättre insats denna gång. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
5 Propulsion (V75-3)

 HPropulsion borde vara lika klar vinnare som 
Campo Bahia var förra lördagen. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
10 Myr Faksen (V75-4)

 HHästen har gjort bra lopp förut 
när han kommit till Sverige. 

8 Olle Rols (V75-5)
 H Var ju lite uppåt i lördags och 

ska passas över lång distans.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


