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V75 I MORGON  MED ROBERT BERGH
• KRØNIKA & STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR SÖNDAGENS TÆVLINGAR P˚ ROMME

BERÄKNAT SPELSTOPP
V75: 16.20

DD: 18.20

Robert Bergh: Händer saker som inte 
bör hända – men inget där det borde
Den svenska travsportens framtid hänger 
på Svensk Travsport. Därför måste något 
börja hända på förbundet och det nu. 

Dessutom bjuder jag på ett par starka 
jackpottspikar till V75 i påskägget.

Maria Croon heter Svensk Travsports nya vd som 
ska tillträda till hösten, det offentliggjordes här-
omveckan. Vi får hoppas styrelsen har fattat rätt 
beslut och ger den nya chefen frihet och mandat 
att utföra sitt uppdrag. För det är en utsatt posi-
tion i en organisation som i dag hackar betänkligt. 

Samtidigt försvinner såväl rollen som general-
sekreterare som dess nuvarande innehavare 
Johan Lindberg. 

MmM Personligen kommer jag sakna Lindberg och 
hans brinnande engagemang för sporten. Jag kan 
tycka att han inte fick frihet och stöd att förverk-
liga sina visioner. 
För Lindberg känns det säkert bra att gå vidare 

och han går säkert mot mer välbetalda uppdrag 
utanför travsporten. Och just travspor-
tens svårighet att konkurrera om rätt 
kompetens med samhället i övrigt är ett 
problem. Hur ska vi exempelvis få en ny 
domarbas när ersättningsnivån inte ens 
är på samma planhalva som exempelvis 
ishockeyns motsvarande roll?

MmM Det händer saker på ST som inte 
bör hända. Men framförallt händer 
det inget där det verkligen borde.

MmM Som det är nu känns det som om 
olika särintressen i egen sak tillåts 
bromsa all handlingskraft.
Ta till exempel frågan om jänkar-

vagnarnas vara eller inte vara. Efter 
en omfattande utredning som pekar i en 
riktning har ingen mandat att ta ett 
beslut. Istället ska hänsyn tas till 
enskilda personers investeringar.

Ett annat sånt exempel är det nya 

dopningsreglementet som när det väl kom blev en  
blek miniatyr av vad som först var tänkt. 

Jämfört med exempelvis Frankrike finns 
mycket att lära. Där har tjänstemännen mandat 
så att besluten genomförs, exempelvis infördes 
krav på dubbelvaccination på kort tid i höstas 
trots att ingen gillade det. Hos oss hade beslutet 
dröjt år efter remissinstanser som talat i egen sak. 

MmM Känslan är att vår organisation toppstyrs av 
en styrelse som petar i detaljer istället för att 
arbeta med de strategiska frågorna. 

- - -
Påsksöndagen bjuder V75-jackpott på Romme. 
V75-1: Inledningen är vidöppen. Den tidiga 

favoriten 6 Emile Zola Sisu har inte startat på sex 
månader!! Bra häst som kan vinna ändå. Ta 
många och glöm inte skrällen 12 Copaca Banana.

V75-2: Stolopp brukar erbjuda smällar. Tipset 
till tuffa 12 Southwind Feji före 11 Chapter 
N.Deo, 7 Patricia Zaz och 14 Ginny Weasley.

V75-3: Favoriten 6 Sorbet har ett bra lopp då 
det är årsdebut på motbudet. Bra spik!

V75-4: Här hittar vi en ännu bättre 
spik på 8 Månprinsen A.M. Det här är 
en straffspark för Gunnar Melander.

V75-5: Min egen 4 Quito Lane känns 
normalt som en riktigt bra chans. Men 
han kan bli hetsig och då kan det löna 
sig att gardera med 3 Moses och kapa-
ble 11 Master Blaster.

  V75-6: Voltstart i Silverdivisionen 
är en krydda. Fixar exempelvis för-
handsfavoriten spår fyra? Jag låser på 
kvartetten 4 Mr Golden Quick, 

5 Great King Wine, 7 Knifetown 
Winner och 11 Perfect Dynamite.

V75-7: Tipset till 5 Sign Me Up Too. 
Tror dock att avslutningen kan bjuda 
på en riktig påsksmäll som drar upp 
utdelningen. Glöm inte 11 Kövras so 
Far och 1 Budets Lasse.

Straffspark för Prinsen

HAR EN STRAFFSPARK. Det ska mycket till för att Månprin-
sen A.M. inte tar hem kallblodsloppet (V75-4, söndag). Foto: TR BILD

10 Elcamino Dimanche (V75-5, fredag) ���������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Har varit väldigt fin i två starter så formen sitter där. Alltid lurigt att stå på tillägg 
men jag tycker han är streckvärd. Vi kör barfota bak, vanlig vagn och öppet huvudlag.
1 Fullpoint (V75-6, fredag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Har pausat men är trimmad med det här loppet i sikte. Spets är ett plus men jag 
har respekt för de på tillägg. Barfota runt om, svensk jänkarvagn och öppet huvudlag.
6 Transcendence (V75-3, lördag) ��������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Han fortsätter att göra bra lopp och var tapper senast på Umåker. Årets första 
seger kommer snart. Han går barfota fram, vanlig vagn och öppet huvudlag.
4 Montdore (V75-7, lördag) ������������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Känns väldigt formstark efter sin Frankrike-sejour. Tycker faktiskt förutsättningarna 
känns helt rätt för honom. Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och halvstängt huvudlag. 
8 Balfour (V75-7, lördag)�������������������������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Har varit ifrån men ser väldigt fin ut i träningen. Brukar däremot behöva lopp 
i kroppen innan han är som bäst så håller min andra i loppet som den bästa chansen. 
Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
14 Ginny Weasley (V75-2, söndag) �������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Alltid tufft med dubbla tillägg men med klaff kan hon vara med i striden, formen 
är bra. Troligen barfota runt om, svensk jänkarvagn och helstängt huvudlag.
12 Digital Ink (V75-3, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������������������12341234

 ”Han var bra i sin comeback men här är han i det närmaste helt bortlottad. Han 
går med skor, svensk jänkarvagn och öppet huvudlag.
4 Quito Lane (V75-5, söndag) ���������������������������������������������������������������������������������������� 1234123412341234

 ”Känns faktiskt bättre nu än inför debutvinsten och uppträder lite lugnare. Kan 
öppna bra och ska räknas. Troligen ändrar vi till barfota runt om den här gången, 
annars vanlig vagn och öppet huvudlag.
11 Kövras so Far (V75-7, söndag) ����������������������������������������������������������������������������������������123412341234

 ”Han vann lätt senast och går fram med det loppet. Med fin form kan han vara en 
skräll trots svårt utgångsläge. Vi ändrar till svensk jänkarvagn, annars som senast 
barfota runt om och öppet huvudlag.

BERGH OM SINA V75-CHANSER UNDER P˚SKEN

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

V75-PANELEN MED STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA TIPS INFØR ROMME P˚ SØNDAG

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H6 Emile Zola Sisu 

var ju otroligt bra då 
han vann under 
Kriteriehelgen och 
tränaren brukar ju ha 
i ordning. Min vinnare 
även om 8 Deep 
Pockets också visat 
att han är väldigt bra. 
Jag tycker att det 
räcker med två streck.

 W Min vinnare:
 H6 Emile Zola Sisu

 W V75-2:
 H12 Southwind Feji 

mötte ju betydligt 
värre motstånd senast 
och jag tycker att hon 
gjorde det bra. Hon 
har kunnat vinna från 
sådana här lägen förut 
och blir svår att stå 
emot. Garderar man är 
min 11 Chapter N.Deo 
tidig bakom.

 W Min vinnare:
 H12 Southwind Feji

 W V75-3:
 H1 Makethemark har 

fått ett bra läge och är 
han i närheten av det 
han visade i fjol blir 
han inte lätt att 
besegra. 6 Sorbet som 
jag kör har gått 
jättebra på slutet och 
självklart hoppas jag 
att vi ska kunna vara 
med och slåss om det.

 W Min vinnare:
 H1 Makethemark

 W V75-4:
 H8 Månprinsen A.M. 

blir inte lätt att slå för 
övriga. Han kan gå 
riktigt fort en lång bit 
till slut och han möter 
inte det alla värsta 
motståndet på sön-
dag. Jag tror inte att 
man ska slösa på 
garderingsstreck i det 
här loppet.

 W Min vinnare:
 H8 Månprinsen A.M.

 W V75-5:
 H4 Quito Lane mötte 

kanske inte det 
tuffaste motståndet 
vid segern senast men 
intrycket var bra och 
han är säkert ännu 
bättre den här gången. 
6 Charlock Wiking 
vinner oftast och ska 
räknas även om det är 
tuffare på V75

 W Min vinnare:
 H4 Quito Lane

 W V75-6:
 H8 Global Trust har 

gjort bra lopp på slutet 
utan att vinna. Har ett 
lite chansartat läge 
nu, men kommer han 
loss i tid tror jag att 
han kan spurta ner 
samtliga till slut. 4 Mr 
Golden Quick har visat 
härlig form i de 
senaste starterna.

 W Min vinnare:
 H8 Global Trust

 W V75-7:
 H5 Sign Me Up Too är 

kapabel och genre-
pade på ett bra sätt 
inför det här loppet. 
Han verkar bra på alla 
distanser. 3 Bucks to 
Burn är en bra häst 
som kändes bra 
senast och jag har 
vissa förhoppningar 
på honom här.

 W Min vinnare:
 H5 Sign Me Up Too

Systemet, V75-1: 6, 8 (9, 7). V75-2: 12 Southwind Feji (11, 1). V75-3: 1, 6, 9, 3 (2, 8). V75-4: 8 Månprinsen A.M. (6, 5). V75-5: 4, 6, 11, 8, 3, 2 (1, 5). V75-6: 8, 4, 11, 3, 7, 1 (5, 6). V75-7: 5, 3, 4, 11 (9, 6).  1 152 rader/576 kr

Ulf                   
Ohlsson
Vinner flest lopp av alla i Sverige

Systemet, V75-1: 6, 8 (3, 9). V75-2: 13 Millie Millionaire (12, 11). V75-3: 6, 1, 9, 3, 2 (7, 11). V75-4: 8 Månprinsen A.M. (6, 4). V75-5: alla tolv (4, 11). V75-6: 7, 4, 8 (11, 1). V75-7: 5, 3, 4 (9, 8).  1 080 rader/540 kronor

6 Sorbet (V75-3) ���������������������������������������������� 1234123412341234
 HJag har stor respekt för Makethemark, men 

ser det ändå som min bästa chans på söndag. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
8 Månprinsen A�M� (V75-4)

 HDet finns inte så mycket att tillägga, han är 
huvudet högre än konkurrenterna. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
3 Flash Håleryd (V75-6)

 HVann på en 1.12-tid över 
distansen senast. Bra läge här. 

11 Kövras So Far (V75-7)
 HHar lopp i kroppen och skulle 

vara gynnad av lite överpace.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR

 W V75-1:
 H8 Deep Pockets har 

gjort allting rätt på 
slutet och jag tror att 
han kan vinna igen 
även om spåret är ett 
problem. 6 Emile Zola 
Sisu har lite svår-
bedömd form men han 
har ju visat kunnande 
för att vinna ett 
sådant här lopp.

 W Min vinnare:
 H8 Deep Pockets

 W V75-2:
 HJag har ju kört 

13 Millie Millionaire 
vid något tillfälle och 
det är en häst som jag 
verkligen gillar. Har 
sett toppfin ut vid 
segrarna på slutet och 
jag tycker att hon är 
en rolig chansspik 
även om 12 South-
wind Feji är bra.

 W Min vinnare:
 H13 Millie Millionaire

 W V75-3:
 H6 Sorbet har gått 

jättestarkt och blir en 
tuff nöt även den här 
gången. 1 Makethe-
mark har jag alltid 
förhoppningar på även 
om han inte har startat 
på ett tag nu. 9 Milli-
gans’s School räknas 
även om han går med 
skor denna gång.

 W Min vinnare:
 H6 Sorbet

 W V75-4:
 HMed ett lopp 

i kroppen blir det svårt 
att besegra 8 Mån-
prinsen A.M. även om 
han står lite halvbyng-
ligt till. Men han är så 
pass mycket bättre än 
övriga att han ska lösa  
uppgiften. 6 Bellfaks 
är väl värst emot om 
han sköter sig.

 W Min vinnare:
 H8 Månprinsen A.M.

 W V75-5:
 H4 Quito Lane vann 

lätt senast och jag tror 
att han kommer att 
leda länge igen även 
om det är tuffare emot 
nu. Jag kör 11 Master 
Blaster som kändes 
bra bortsett från 
galoppen senast och 
vi kan knäppa många 
till slut.

 W Min vinnare:
 H4 Quito Lane

 W V75-6:
 H7 Knifetown Winner 

ska ha bra chans att 
nå ledningen när det 
handlar om voltstart 
och det brukar inte bli 
lika snabba öppningar. 
Han kan hålla hela 
vägen. 4 Mr Golden 
Quick spurtar alltid 
bra till slut och kan slå 
till igen.

 W Min vinnare:
 H7 Knifetown Winner

 W V75-7:
 H5 Sign Me Up Too är 

en jättefin häst som 
var bra redan i come-
backen och visade att 
distansen inte är 
något problem. Från 
ett bra läge tycker jag 
att man ska se upp 
med 3 Bucks to Burn 
som fått ett nyttigt 
lopp i kroppen.

 W Min vinnare:
 H5 Sign Me Up Too

1 Makethemark (V75-3) ����������������������������������������123412341234
 HJag måste ju tro på lite chans med tanke på 

vilken hög kapacitet hästen besitter. 

MIN BÆSTA V75-CHANS
8 Månprinsen A�M� (V75-4)

 HJag tror inte att tilläggen kommer att spela 
någon roll. Månprinsen A.M. rundar alla ändå. 

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
2 Speedy Foxy Vicane (V75-3)

 HGick väldigt starkt senast och 
kan öppna snabbt bakom bilen. 

2 Run A Mile (V75-5)
 H Fick stryk av en bra häst 

senast. Tidig med tanke på läget.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR


