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Robert Bergh: Hästskötaryrket aldrig
slentrian – kan bjuda på stora äventyr
Nu är det spännande tider med topptrav på
massvis av banor.
I dag ska jag bjuda på vinnare i alla väderstreck – och lördagens bästa V75-spik.

Det är roliga dagar just nu. Den ena fina tävlings-

personlighet för att trivas i rollen.
Även ägarna är involverade i turnéplaneringen
och visst anpassas matchningen lite. Många
uppskattar att deras häst kommer och tävlar
i närheten av deras hemstad.
MMm Veckans största lopp avgörs på söndag då
Björn Goop ska vinna norrmännens eget
elitlopp, Oslo Grand Prix.
MMm Jag tippade ju Nadal Broline som
vinnare i Elitloppet och ser ingen anledning att ändra det i efterhand. Revanschen kommer på söndag.

dagen efter den andra avlöser varandra och
just nu är det verkligen roligt att hålla på
med travsport.
Då samtidigt hästarna och hela
stallet visar fin form känns det naturligtvis extra bra.
--I helgen lastar vi både hästbussen
och släpet fullt och drar till Östersund
Tipsen till lördagens V75 på Östersund:
med inte mindre än 14 starthästar.
V75-1: Favoriten 6 Jaques Noir är
Men samtidigt har stallet hästar till start J-O Persson. V75-härdad men ingen given vinnare.
på såväl Årjäng, Bollnäs som norska Bjerke.
Gardera åtminstone med 8 Kövras So Far,
Med så många hästar till start finns naturligt4 Mr Clayton J.F., 3 Zorro Swing och 7 Leader
vis en hel del förhoppningar att stallet ska sela ut
Brodde. Men ta gärna ännu fler.
ett gäng vinnare. I kväll hoppas jag att såväl
V75-2: Lurigt lopp där helgardering nog är det
Spickleback Face som Buska Blyg ska få besöka bästa. 6 Walkie Talkie var förbättrad sist men
vinnarcirkeln på Östersund. I morgon är bästa
men 9 Au Pair Girl, 4 Qiao Q.L. och 11 Poem in
V75-chansen Nobel Amok men jag hoppas även
Motion är första motbuden.
att Making Love är en V75-vinnare i Oslo.
V75-3: 7 Global Winner blir stor favorit men
Östersund är dock bara ett första stopp på
möter två kapabla, ett bra lås tillsammans med
norrlandsturnén. Många av hästarna fortsätter
4 Yrwing och 9 Crazy First Love.
sedan för fina lopp på Boden eller Dannero de
V75-4: Här kommer omgångens bästa spik
kommande veckorna medan andra går
i favoriten 11 Bellfaks med Jan-Olov
TRAV
till Åby eller V86. Lägg därtill att jag
Persson.
nästa helg även räknar med starthästar
V75-5: 1 Hungarian Hotwax blir
i storlopp i såväl Frankrike som Finland.
favorit men inte större än att den är
MMm Det blir aldrig slentrian i det här
värd att spika. Annars måste man ta
jobbet. Och det påverkar många runt
väldigt många, helst alla. Men Carl
hästen som skötare och ägare.
Johan Jepson löser detta.
Hästägaryrket är ett fritt jobb där
V75-6: Favoriten 4 Double Expoingen månad är den andra lik. För
sure kommer från en sämre prestation
vissa skötare innebär helgens starter
medan motsatsen gäller utmanarna.
även inledningen på en tre veckor
Garderingen känns given och streckar
lång norrlandsvistelse med utgångs2 Milligan’s School, 7 Mindyourpunkt i Sundsvall.
value W.F., 3 Charrua Forlan,
Men som hästskötare kan det bli
5 Queer Fish och 10 Volnik du Kras.
mer än så. Lyckas du riktigt bra kan
V75-7: Bra förusättningar för min
det blir riktigt stora äventyr som resor
egen 1 Nobel Amok men jag är inte
till Frankrike eller USA.
säker på att vi kan försvara innerspåret
Förväntningarna på en bra passhäst
och då kan det bli problem. Första
är därför stora liksom ambitionen att få sport
motbuden är 2 Weekend Fun, 7 Eldoden att utvecklas. Samtidigt krävs ”rätt” @expressen.se
rado B. och 11 Ural.

Robert
Bergh

BÆSTA V75-CHANSEN. Robert Bergh fyller både häst-

buss och släp till Östersunds dubbeltrav. Bästa chansen inom
V75-spelet heter Nobel Amok.
Foto: TR BILD
ROBERT BERGH OM SINA V75-CHANSER I MORGON
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Han har verkligen inte haft något flyt i loppen men håller fortsatt formen
på topp. Läget är både lurigt och spännande. Med klaff kan han vinna. Vi kör
barfota runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
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Har utvecklats fint och håller bra form för dagen. Om inte bakspåret blir
en fälla ska hon ses med chans. Vi kör barfota bak, vanlig vagn och eventuellt någon form av stängt huvudlag.
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Fortsätter ha otur med spåren i lopp med lite högre prisumma. Formen är
på topp men härifrån krävs naturligtvis tur med löpningsförloppet. Barfota
runt om, vanlig vagn och öppet huvudlag.
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har bättre form än raden antyder men här blev läget helt fel, vi ligger lågt.
Vi kör barfota runt om, vanlig vagn och helstängt huvudlag.
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Var mystiskt blek senast utan att jag har någon förklaring. Känns formstark i träningen och vi provar igen. Rätt förutsättningar från det här läget. Vi
kör barfota runt om, svensk jänkarvagn och öppet huvudlag.
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Söker formen och behöver troligen fler lopp, vi ligger lågt. Vi kör barfota
runt om, vanlig vagn och helstängt huvudlag.

STJÆRNKUSKARNAS BÆSTA V75-TIPS
WWV75-1:
H6
H Jacques Noir har
inte fått till det i form
av segrar men formen
verkar det inte vara
något fel på. Han
måste bli att räkna
med här. Jag kör 4 Mr
Clayton J.F. som gör
fina lopp hela tiden
och vi kan nog vara
med i striden igen.
WWMin vinnare:
H6
H Jacques Noir.

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
H9
H Au Pair Girl vann
inte senast men
insatsen var ändå bra
och formen verkar
sitta där fortfarande.
Kan bli svårstoppad
om det löser sig fråm
bakspåret. 6 Walkie
Talkie spurtade fint
senast och måste
räknas trots spåret.
WWMin vinnare:
H9
H Au Pair Girl.

MIN BÆSTA V75-CHANS
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HJag
H
är nästan säker på att hon kommer att
vara tillbaka i bättre form den här gången.

WWV75–3:
H7
H Global Winner fick
inget lätt lopp senast
och det var bra gjort
att bli trea. Han verkar
allround och har nog
jättebra segerchans
den här gången. Vill
man gardera tycker
jag att 4 Yrwing har
visat så pass bra form
att han är tidig.
WWMin vinnare:
H7
H Global Winner.

WWV75-4:
H11
H Bellfaks borde
vinna loppet om han
håller sig till trav hela
vägen, han har
matchat hårdare
motstånd än detta.
7 Joel Klipp ser
formstark ut och kan
vara ett skrällbud.
13 B.W.Sture som jag
kör är bra i grunden.
WWMin vinnare:
H11
H Bellfaks.

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
7 Global Winner (V75-3)

HVar
H stark trots förlust senast och är lite
säkrare på benen än Bellfaks i loppet efter.

WWV75-5:
H6
H Findus M. tycker
jag har gjort fina lopp
i år och är lite inne på
att han kan vinna det
här öppna loppet. Han
ser ut att vara lite
bortglömd på
strecken. 4 Golden
News har visat allt
bättre form och är
också lite streckad.
WWMin vinnare:
H6
H Findus M.

WWV75-6:
H2
H Milligan’s School
fick ett bra spår och
skulle han vinna
spetskampen kan det
bli svårt att fånga in
honom. 4 Double
Exposure kommer
säkert att vara bättre
än i Elitloppet och
henne känner jag mig
aldrig slagen med.
WWMin vinnare:
H2
H Milligan’s School.

WWV75-7:
H5
H Sign Me Up Too
gör sällan ett dåligt
lopp och formen är
bevisligen väldigt bra.
Kan vinna på flera
olika sätt. 1 Nobel
Amok blir en tuff
motståndare om han
lyckas med att hålla
upp ledningen från
innerspåret.
WWMin vinnare:
H5
H Sign Me Up Too.

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
6 Findus M. (V75-5)
7 Eldorado B. (V75-7)
HHan
H
har gått bra i varje start i år
och borde vara lite mera betrodd.

HVar
H ju ändå med i Sweden Cup
senast och duger bra i klassen.

Systemet, V75-1: 6, 4, 7 (8, 3). V75-2: alla femton hästar (9, 6). V75-3: 7 Global Winner (4, 6). V75-4: 11 Bellfaks (7, 13). V75-5: 6, 4, 9, 1 (7, 5). V75-6: 2, 4 (10, 5). V75-7: 5, 1, 7 (11, 2). 
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