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11 Dallas As (V75-4) ��������������������������������������������������������������������������1234123412341234

””Var ute i ett stentufft sällskap i Stosprinterfinalen senast och då räckte 
det inte. Annat lopp nu och tycker hon borde duga, hästen har toppform. 
Barfota runt om, vanlig vagn och helstängt huvudlag.
5 Macelleria (V75-5) ��������������������������������������������������������������������������1234123412341234

””Blir bara finare och finare för varje vecka som går i träningen hos oss. Bra 
läge här och visst hoppas jag att det är dags för första segern. Barfota runt 
om, svensk jänkarvagn och troligen halvstängt huvudlag.
6 Sanda Love (V75-6) ������������������������������������������������������������������������������� 123412341234

””Galopperade senast och verkar lite stressad för dagen. Fick ett vettigt 
spår men är känslig i starten. Felfri borde han kunna blanda sig i striden. 
Barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.

V75””MED”ROBERT”BERGH

Ørjan  
Kihlström
En av världens skickligaste kuskar

 W V75-1:
HH1HEldoradoHB.Hhar 

ett perfekt läge och 
jag tror inte att han 
missar ledningen och i 
den postitionen trivs 
han allra bäst. Jag tror 
att han har goda 
möjligheter att leda 
loppet hela vägen.H2H
Apapmand är säkert 
långt framme.

 W Min vinnare:
 H1 Eldorado B.

 W V75-2:
HH4HGreatHWinner var 

fin vid segern senast 
och är under utveck-
ling. Om inte spåret 
ställer till tror jag att 
han kan vara bäst i 
lägsta klassen. 1H
DeedeHStar kommer 
från två starka insat-
ser och måste 
streckas tidigt.

 W Min vinnare:
 H4 Great Winner

 W V75–3:
HH10HPyrmo verkar ha 

tänt till på alla cylin-
drar och Ulf Ohlsson 
körde honom med 
framgång senast. 
Även om det är lite 
värre motstånd nu så 
är han min vinnare i 
veckans kallblodslopp. 
5HSpikHLoke går inte 
att räkna bort.

 W Min vinnare:
 H10 Pyrmo

 W V75-4:
HH2HLadyHNadine ska 

vara favorit efter 
insatsen senast och 
tippas trots ett lite 
knepigt andraspår i 
voltstart.H11HDallasHAs 
har varit ute i hårda 
gäng på slutet och 
gjort bra ifrån sig. Hon 
är farlig om hon klarar 
de täta starterna.

 W Min vinnare:
 H2 Lady Nadine

 W V75-5:
HH5HMacelleria var 

tapper som tvåa 
senast tycker jag och 
han kommer att vinna 
lopp när som helst. Ett 
givet segerbud nu. 9H
TwigsHCeasar har 
uppåtform och kan 
komma in i loppet om 
det blir lite körning 
första biten.

 W Min vinnare:
 H5 Macelleria

 W V75-6:
HH1HVisaHAsHhar några 

startsnabba hästar på 
utsidan från början 
men har visat att hon 
inte behöver gå i 
ledningen för att 
vinna. Jag tror att hon 
blir svårslagen på 
lördag. En felfri 6H
SandaHLove är det 
tuffaste motbudet.

 W Min vinnare:
 H1 Visa As

 W V75-7:
HH2HNadalHBroline har 

besegrat samtliga 
hästar i fältet förut 
och är han i rätt form 
så blir han tung att stå 
emot över upploppet. 
6HMilligan’sHSchool har 
imponerat stort i år 
och kommer att vara 
med och göra upp om 
segern igen.

 W Min vinnare:
 H2 Nadal Broline

Systemet, V75-1: 1 Eldorado B. (2, 7). V75-2: 4, 1, 7 (3, 5). V75-3: 10, 5, 14, 13, 1, 6 (8, 11). V75-4: 2, 11, 15 (14, 1). V75-5: 5, 9, 6, 4 (1, 2). V75-6: 1 Visa As (6, 2). V75-7: 2, 6, 1, 5, 7 (3, 9).  1080 rader/540 kr

4 Jaques Noir (V75-6) ��������������������3123412341234
 HTror inte vi slår Visa As, men han gick riktigt 

bra senast och har form för att ta en tätplats. 

MIN”BÆSTA”V75-CHANS
1 Eldorado B� (V75-1)

 HLedningen är ju närmaste vägen till mål och 
jag tror att Eldorado B. säljer sig dyrt.

OMG˚NGENS”BÆSTA”SPIK
6 Myrsjös Stalo (V75-3)

 HKan nog hamna bra till från 
springspår och är bättre än raden.

11 Dallas As (V75-4)
 HVar femma i Stosprintern förra 

helgen och har visat finfin form.

OMG˚NGENS”HETASTE”MILJONHÆSTAR

FRÄCK”V75-SPIK.HFredrikHBHLarssonsHMilliondollarrhymeH
harHsvaratHförHåretsHgenombrottH iHdenHäldreHeliten.HPåHlördagHärH
hanHRobertHBerghsHspikHiHÅrjängsHStoraHSprinterlopp.H �

� FOTO:�LENA�EMMOTH/TR�BILD

STJÆRNKUSKARNAS”BÆSTA”V75-TIPS

V75

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

Spiken vinner 
på ungdomen!
Robert”Bergh: Jämför inte äpplen 
med päron - gräset är grönt hemma
ÄrHgräsetHgrönareHpåHandraHsidan?H

JagHskaHgöraHettHförsökHattHredaHutHhurH
denHsvenskaHtravsportenHstårHsigHiHenHinter-
nationellHjämförelse.

Äpplen mot päron�  Ibland känns det som att så 
fort vi hittar något som är negativt inom trav-
sporten i Sverige letar man gärna fram en jämfö-
relse med andra länder som blir direkt felaktig.

MmM SanningenHärHattHdetHärHolikaHsporterHmedH
olikaHförutsättnignarHiHolikaHländer.
Jag har ägt häst i såväl Sverige, USA och Frank-

rike så jag vet vad som gäller. Ska därför visa 
förutsättningarna för tränare och hästägare med 
hjälp av statistk som jag fått från officiellt håll.

Kolla tabellen nedan och bilda en uppfattning 
om möjligheterna att få ekonomin gå ihop för ett 
auktionsinköp av en unghäst.

MmM IHSverigeHärHkostnadenHenHfjärdedelHmotHUSA,H
därHbörjarHduHpåHminus.
Av de ca 4 miljarder de delar ut i prispengar i 

USA står dessutom hästägarna för 25% 
i form av insatser. I Sverige är motsva-
rande siffra 4%, alltså endast 40 miljo-
ner av vår miljard i prispengar.

I Sverige delas det dessutom ut mer 
prispengar per tävlingsdag än i USA.

Har du däremot en häst som är topp 3 
i årskullen i USA väntar väldigt stora 
summor i aveln. Men det är en dyr 
lottsedel för att nå dit.

Spelet finansierar som bekant vår 
svenska sport. Och den svenska 
spelomsättningen på 13,9 miljarder 
på en befolkning av drygt tio miljo-
ner är världsbäst per capita. 

Hur har då hästarna det i de olika 
länderna?

Sverige är ledande inom hästvälfärd 
och långt framme mot felaktiga driv-
ningar och otillåten medicinering. Men 

att vi tävlar på tusenmetersbanor och i bike sliter 
en del på djurens hållbarhet. Frankrikes fördel är 
deras stora banor och att de kör i vanlig sulky.

I USA är hästvälfärden i praktiken obefintlig. 
Hårda drivningar är standard liksom kemikalier. 
Straffen är sällan hårda för fuskare.

MmM FörHenHbråkdelHavHkostnadenHinternationelltH
kanHduHiHSverigeHtävlaHomHfantastiskaHprispengar.H

MmM DeHhelaH4HmiljonerHmanHkanHvinnaHiHklassiskaH
unghästloppHsomHKriterietHochHDerbytHärHbästHiH
helaHvärlden.HDetHskaHviHvaraHstoltaHöver.

- - -
Nu till lördagens V75-omgång på Årjäng. 
V75-1: 1 Eldorado B. kommer att leda länge 

och är ett spikbud i inledningen. Sviker favoriten 
kan det vara lika bra att ta alla. 

V75-2: Lurigt värre i lägsta klassen. Ger tipset 
till 7 Upload som kan vara ett kul drag. Besvärligt 
läge för favoriten 1 Deede Star.

V75-3: Tipset till 14 Rappnor i ett lopp där 
favoriten 5 Spik Loke känns sårbar då den är 

orutinerad och inte så snabb. Passa även  
8 U.R. Faxe som går barfota runt om för 
första gången och med Örjan Kihlström.

V75-4:  Tipset till 15 Hope and Dre-
ams men tillägg alltid lurigt på somma-
ren. 2 Lady Nadine och 11 Dallas As är 
de första motbuden. 

V75-5: Min egen 5 Macelleria är 
favorit och visst har vi bra förutsätt-
ningar här- Garderas ändå med 4 Char-
lock Wiking och 9 Twigs Ceasar.

V75-6: Svårt spår för storfavoriten 1 
Visa As så det kan vara en skräll på 

gång. 2 N.Y.Coeurdesoleil och 7 Lex-
ington Hall är första motbuden. 

V75-7: Vi avlutar omgången med en 
riktigt fräck spik. 5 Milliondollarr-
hyme har utvecklats och vinner Årjängs 
Stora Sprinterlopp på ungdom och speed 
mot detta gäng.

Robert  
Bergh
sport 
@expressen.se

TRAV

H HSverigeH HFrankrikeH HUSA
 Snittpris inköp unghästauktion (kr):  150 000  300 000  600 000
 Årskostnad proffsträning (kr):  170 000  170 000  480 000
 Provision på intjänade prispengar:  15%  20%  10%
 Insatser per häst unghästlopp (kr):  50 000  0  250 000 
 Totalt antal lopp per år  8 500  12 500  31 000
 Totalsumma prispengar per år (kr): ca 1 miljard  ca 2,2 miljarder  ca 4,1 miljarder
 Uppfödarpremier av prispengar (kr): ca 15%   20%  0%

EKONOMIN TRAVLÆNDERNA EMELLAN


