
2 XXXDAG XX MÅNAD 20XX

6 Nobel Amok (V75-1) ������������������������������������������������������������������������1234123412341234

””Har äntligen hittat tillbaka till gammalt gott slag. Spåret är okej och jag 
har en positiv känsla då formen är på topp. Vi kör barfota  runt om, svensk 
jänkarvagn och öppet huvudlag.
5 Sanda Love (V75-2) ������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

””Ska normalt ha bra vinstchans med de här förutsättningarna men jag vill 
varna lite för att han tidigare haft problem att prestera på topp när han varit 
på resa. Barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
15 Kövras So Far (V75-2) ������������������������������������������������������������������������ 123412341234

””Håller verkligen formen på topp men läget sänker naturligtvis chanserna, 
härifrån måste vi ha lite tur. Vi kör barfota runt om, svensk jänkarvagn och 
halvstängt huvudlag.
11 Elcamino Dimanche (V75-5) ������������������������������������������������������������� 123412341234

””Funkade inte med bike senast så det blev galopp. Han håller toppformen 
och distansen ska inte vara någon nackdel, däremot sänker läget chanserna. 
Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag. 
10 Mindyourvalue W�F� (V75-6) ������������������������������������������������������������� 123412341234

””Han kvar väldigt fin i comebacken på svensk mark, tyckte faktiskt det 
påminde om det humör han brukar visa i Paris. Som vanligt i lopp med lite 
högre prisumma har han dock ingen tur med spåren, härifrån krävs klaff. 
Barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.

V75””MED”ROBERT”BERGH

Robert”Bergh: Sopa framför er egen 
dörr istället för att peka finger åt andra
Elitloppstemperaturen stiger och travspor-
ten laddar för årets festhelg. 

Däremot är det dags att sluta sila mygg 
men svälja kameler i Halmstad.

På V75 spikar vi utländska gäster.

Bara en vecka återstår till alla travälskares egen 
högtid. För travsporten är elitloppshelgen 
att jämföra med ett eget OS. 

Ända sedan jag blev intresserad av 
den här sporten har sista helgen i maj 
varit den givna höjdpunkten på året. 

Det är svårt att hitta ett jämförbart 
evenemang som är så viktigt för alla 
intressenter. För sporten, för oss aktiva 
och för publiken.

MmM Jag tycker därför det är dags för 
Svensk Travsport att förändra reglerna så 
att ingen aktiv ska behöva missa den här helgen 
på grund av avstängning.

MmM Alla behöver elitloppshelgen. Publiken behö-
ver toppkuskarna, kuskarna behöver publiken.
Självklart ska drivningar och förseelser hållas 

ordning på. Men att årets höjdpunkt närmar sig 
märks även på domarna som är extra heta på att 
dela ut avstängningar under den här månaden. 
Dessutom tyvärr med olika bedömningsnivåer 
från vecka till vecka.

Vill betona att jag i år själv inte är 
avstängd men vill ändå ge ett förslag 
som ger alla chansen vara med på festen.

Inför en valmöjlighet. Låt den som blir 
avstängd elitloppshelgen välja att ta dub-
belt så lång avstängning med start 
måndagen efter istället! 

Sportsligt ser årets fält ovanligt 
starkt ut. Många tidigare år har de 
sista platserna fyllts ut av statister 
men i år känns det ruskigt jämnt hela 
vägen. Det är väl bara en riktigt bra 
jänkare som saknas sedan kretsen 
kring Ron Burkes hambovinnare  
Atlanta valt att tacka nej.

MmM Vem som vinner årets elitlopp?
MmM Efter årsdebuten i tisdags tycker jag 

att fjolårstrean Nadal Broline är den 
roliga vinnaren, om den startar vill säga. 

Björn Goops häst stod då i 400 gånger hos ATG.
- - -

Patetiskt av Halmstadstravet att sätta sig över 
reglemente och förbund genom att portförbjuda 
fyra italienska kuskar efter deras drivningar nere 
i Lotterialöpningen i Neapel.

Jag försvarar inte drivningarna. De var ingen 
vacker syn och är inget vi vill se inom 

travsporten.
Men Halmstadtravets agerande är 

för mig bara ett billigt sätt att rikta 
blickarna åt ett annat håll. 

Samtidigt är Halmstad den bana 
som har mängder av både stort och 

smått att reda ut på sin egen stallbacke.
MmM När man har fullt med problem att lösa 

i den egna ”stian” borde man börja med att 
sopa framför sin egen dörr istället för att 

peka finger åt andra. 
- - -

Lördagens V75 hämtas från Gävle. 
V75-1: Min egen 6 Nobel Amok har bra förut-

sättningar här. Vill man gardera favoriten så ta 
främst 2 Shocking Superman och 7 Eder Bob.

V75-2: Ett lurigt lopp. Tipset går till min 
5 Sanda Love som står rätt på det i denna spår-
trappa. Kan vara fräck spik men resan oroar 

något. Loppets rensare är 8 Zaragoza 
och 15 Kövras So Far.

V75-3: Favoriten 5 Rappnor har 
både fart och mod att vinna. En bra spik!

V75-4: Svårt spår för favoriten 5 Glo-
bal Winner gör garderingen given. 
Främst med duon 1 Running Like Hell 
och 10 Hulk Boko.

V75-5: Stor favorit blir 5 Zanzibar 
Wise As som visat mycket fart och 
styrka. Italienska gäster står ofta 
billigt inne i våra lopp. Spik eller alla! 

V75-6: Bra chans för fjolårets elit-
loppsvinnare 2 Ringostarr Treb. Ta 
med 1 Sorbet och min 10 Mindyour-
value W.F. vid gardering.

V75-7: Ny storfavorit från Italien och 
antagligen stor vinstchans igen för 
7 Vicario. Bra motbud är 3 Coogan, 
4 Urgent Call och 6 Havefunwithme.

Robert  
Bergh
sporten 
@expressen.se

TRAV

ELITLOPPSSEGRARE? Fjolårstrean Nadal Broline får
Robert Berghs tips att ta hem segern i årets elitlopp. Om kretsen
kring hästen väljer att starta i loppet vill säga? �FOTO:�TR�BILD

Björn Goop.

Fördel Italien 
– är billigt inne 
på svenska V75

V75

ROBERT”BERGH”OM”SINA”V75-CHANSER”I”MORGON

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
 H6 Nobel Amok ser ut 

att ha hittat formen 
igen och då det finns 
bra spetschans är det 
väl hästen att slå för 
övriga. 2 Shocking 
Superman spurtade 
riktigt fint senast i ett 
lopp som jag vann 
med Michelangelo Ås, 
han måste passas.

 W Min vinnare:
 H6 Nobel Amok.

 W V75-2:
 H2 Load Relief är 

väldigt snabb ut och 
från ett bra läge kan 
han bli svårfångad 
från ledningen. 
5 Sanda Love kan 
mycket när han är på 
rätt humör och måste 
räknas. 15 Kövras So 
Far har mött tuffare 
motstånd än detta.

 W Min vinnare:
 H2 Load Relief.

 W V75–3:
 H11 Guli Rubin har 

visat toppform och jag 
tror att han kan 
komma iväg bra från 
ett springspår på 
tillägg och det är få 
hästar på startvolten 
vilket också underlät-
tar. Norske 5 Rappnor 
vinner ofta och går 
inte att underskatta.

 W Min vinnare:
 H11 Guli Rubin.

 W V75-4:
 H5 Global Winner såg 

stark ut vid segern 
senast och borde vara i 
minst lika bra form den 
här gången. Om inte 
spåret ställer till det 
blir han nog svårsla-
gen. 7 Falcon Am och 
min styrning 9 Lyckans 
Star är tidiga om man 
garderar.

 W Min vinnare:
 H5 Global Winner.

 W V75-5:
 H5 Zanzibar Wise As 

vann på bra sätt över 
medeldistans senast 
och kan nog springa 
fort över kort distans 
på Gävles bana. Det är 
en eller många som 
gäller och det kan vara 
rätt att spika. 6 Bizzi 
Blizz gjorde ett 
kanonlopp senast.

 W Min vinnare:
 H5 Zanzibar Wise As.

 W V75-6:
 HJag hoppas såklart 

på 1 Sorbet som är 
ritkigt fin för tillfället, 
men det kan bil svårt 
att hålla ifrån sig 
2 Ringostarr Treb från 
början och kommer 
den till ledningen blir 
den säkert svårslagen. 
Men vi ska göra ett 
allvarligt försök.

 W Min vinnare:
 H2 Ringostarr Treb.

 W V75-7:
 H7 Vicario ser ut att 

vara en riktigt bra häst 
som går på alla distan-
ser och han blir nog 
en tuff motståndare. 
Jag sitter upp bakom 
3 Coogan som visar 
allt bättre form och jag 
har goda förhopp-
ningar om att kunna 
slåss om segern.

 W Min vinnare:
 H7 Vicario.

Systemet, V75-1: 6, 2 (9, 7). V75-2: 2, 5, 15, 4, 6, 8 (7, 9). V75-3: 11, 5, 13, 14, 9 (8, 10). V75-4: 5 Global Winner (7, 9). V75-5: 5 Zanzibar Wise As (6, 4). V75-6: 2, 1, 4 (10, 5). V75-7: 7, 3, 4, 12, 6 (8, 2).  900 rader/450 kr

3 Coogan (V75-7) ������������������������������� 123412341234
 HDet är väl hugget som stucket mellan 

Coogan och Sorbet vad gäller mina chanser.

MIN”BÆSTA”V75-CHANS
5 Global Winner (V75-4)

 HKommer från en riktigt bra insats och jag 
tror att han är huvudet högre än övriga hästar.

OMG˚NGENS”BÆSTA”SPIK
6 Findus M� (V75-2)

 HHar gått bra i båda starterna i år 
och satt fast sist. Lite bortglömd.

12 Eelis (V75-7)
 HHar visat stort kunnande i sina 

bästa stunder. Farlig om tempo.

OMG˚NGENS”HETASTE”MILJONHÆSTAR

STJÆRNKUSKARNAS”BÆSTA”V75-TIPS


