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v/Øvrevoll Galopp A/S

Programtips
V65-forslag 540 rekker:

1.avdeling : 10 Latakia
2.avdeling: Alle 15
3.avdeling: 11-9-10
4.avdeling: 4-2
5.avdeling: 7-14-10-3-11-2
6.avdeling: 13 Swing that Cat

V5-forslag 480 rekker:
1.avdeling: 13 Swing that Cat
2.avdeling: 12-13-3-10
3.avdeling: 6-4-8
4.avdeling: Alle 10
5.avdeling: 7-2-5-14

Spill på Øvrevoll
Avlegger du Øvrevoll et 
besøk, gir det en ekstra 
spenning om du har en 
bong med i spillet. Aviser 
og tipsblader har tips til 
løpene som du kan velge 
å følge, eller du kan gjøre 
dine egne valg. Kanskje du 
liker en spesiell jockey godt, 
kanskje synes du fargen 
på en hest eller en drakt 
er ekstra fin. Du kan også 
gjøre som damen som tok 
bussen til Øvrevoll, skrev 
nummeret på bussbillet-
ten over på en V5-bong og 
vant over 100 000 kroner. 
Eller kollegaen som lagde 
en V5 ut fra nummeret på 
sin toalettrull-holder. En 
innsats på 24 kroner ga rett 
V5 og 27 000 innspilt. 
Hvis det er noe i program-
met som er uklart, er det 
spilleverter på banen som 
står klare til å sette deg inn 
i de forskjellige mysterier. 
Vi tror at en kombinasjon 
av eksperttips og egne 
favoritter kan være en god 
mikstur. Det er lite som er 

1. LØP – BÆRUM KOMMUNES HEKKELØP – 
3200 GRESS
Napoleon slo Omoto Sando i Svensk Champion Hurdle. 
Nå står Omoto Sando fire kilo bedre til, og da tror vi 
på revansj. Mick Jerome var nummer to i dette løpet i 
fjor. Har klasse til å kjempe om seieren. De tre andre 
er gode hekkeløpere, som gjør innledningen til årets 
Derbydag til en fartsfylt fest. 

Tips: 2 Omoto Sando – 1 Napoleon – 3 Richard Dancer.
Outs: 5 Mick Jerome.

Rangering:
A: 2-1-5 B: 3-6-4

2. LØP – PEUGEOT SKANDINAVISK 
MESTERSKAP FOR 2-ÅRINGER - 1350 GRESS
Toåringene har ikke så mange starter bak seg, så 
holdepunktene er få. Reventon har tatt to flotte seire i 
Danmark og får tipset på det. Our Decision debuterte 
flott forrige torsdag, og Moon City fra samme stall 
gikk et meget fint kval-løp. Catching the Storm var 
overlegen i sin debut, og Royal Legend debuterte meget 
bra 3. august. 

Tips: 3 Reventon – 14 Our Decision – 
4 Catching the Storm. Outs: 9 Moon City.

Rangering:
A: 3-14-9   B: 4-15-6     C: 2-8-7-1-10-11-5-12-13

3. LØP – V65-1 – 
STABÆK FOTBALL DERBY MILEN – 1600 GRESS
Latakia sviktet som favoritt på Jägersro. Men da var det 
en klinete sandbane og et førstespor som ikke var noen 
fordel. Tilbake på gresset på Øvrevoll tror vi Latakia 
vinner Derby Milen, et løp for hester som syntes Derby 
var i lengste laget. Neuroth-duoen Hermion (god i Malmø) 
og Fortaleza (stigende form) er begge aktuelle i fremste 
rekke. Må vurderes tidlig om man velger å gardere 
favoritten. Men i en vanskelig V65-omgang satser vi på 
Latakia. Presterer hun som i siste Øvrevoll-start, er det 
liten tvil om hvem som vinner.

Tips: 10 Latakia – 2 Hermion – 3 Corteez Pride.
Outs: 12 Fortaleza. 

Rangering:
A: 10 B: 2-12-3 C: 5-4-6-9-11-1-8-13-7 
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mer tilfredsstillende enn 
når man selv har plukket 
ut rett vinner. 

De forskjellige spille-
former
Til alle spilleformer finnes 
det spesielle bonger som 
kan fylles ut. Men til enkle 
spill som vinner, plass og 
duo går det helt greit å 
fortelle i luken hva du har 
tenkt å spille.

Vinner
Vinnerspillet er enkelt. Når 
du spiller vinner, får du 
utbetaling hvis du har spilt 
på den som vinner løpet. 
Satser du 10 kroner på at 
hest nummer 3 skal vinne, 
kan du gange vinneroddsen 
med ti hvis din hest er først 
i mål. Blir vinneroddsen 
3.54, er din tier økt til 35 
kroner. Odds beregnes ut 
fra hvor mye som er spilt 
på den som vinner i forhold 
til det totale vinnerspillet 
i løpet. Minste innsats er 5 
kroner.

Plass
Spiller du plass, får du 
utbetaling hvis din hest er 
blant de tre første hestene i 
mål. Som man vil forstå er 
vinnersjansen stor, men det 
er sjelden det blir de helt 
store utbetalingene i plass-
spillet. Mange synes imi-
dlertid det er moro å vinne 
ofte, og da er plass det rette 
spillet. Minste innsats er 5 
kroner.

Duo
Duo er en spilleform som 
mange ferske i gamet 
liker å prøve seg på. Greit å 
forstå og med mulighet for 
gode odds. Det går ut på å 
finne de to første hestene 
i mål i rett rekkefølge. Vil 
du satse 10 kroner på at 
nummer 5 vinner foran 

4. LØP – V65-2 - NORSK RIKSTOTO CUP – 
1600 GRESS
Et særdeles vrient spilleløp. Her skiller det nesten 
ingenting mellom de 15 hestene. Vi synes Danetime 
Music fortjener et vinnertips etter to fine seire. Fair 
Flair setter fart ytterst i banen, skummel om hun har 
teten ut på oppløpet. Cajun Star vant i Gøteborg sist 
søndag og har formen på topp. Mekong gjør det fortsatt 
bra, starter torsdag etter programtrykk. Red Dragon 
har fin form, og Northern Pal viste takter sist. Men som 
sagt, dette er åpent.

Tips: 10 Danetime Music – 15 Fair Flair – 12 Mekong.
Outs: 7 Cajun Star.
Rangering:
A: 10-15-7 B: 12-9-2     C: 8-3-13-1-6-11-5-14-4

5. LØP – V65-3 –
MARIT SVEAAS’ MINNELØP – 1800 GRESS
Årets flotteste galoppløp i Skandinavia. Laveste 
formtall er 88, og de aller fleste har over 90. Vi tipper 
Appel au Maitre først. Patriotisk, vil noen si, men når 
han er i full orden, er det en kanon. Peas and Carrots 
har vært fenomenal i år, og han slo Appel au Maitre 
i det eneste møtet så langt. Engelske Regime med 
formtall 97 må selvsagt tas på alvor. Hester utenfor 
Skandinavia har ofte falt gjennom i Marit Sveaas’ 
Minneløp, men Regime har nok en høyere klasse enn 
de fleste som har prøvd seg. Ellers er dette et klasseløp, 
hvor ingen egentlig fortjener å bli rangert som C-hest.

Tips: 11 Appel au Maitre – 9 Peas and Carrots – 
1 Alpacco. Outs: 10 Regime.

Rangering:
A: 11-9-10 B: 1-2-15    C:  5-6-14-12-7-8- 3-4-13

6. LØP – V65-4 – 
FORMUESFORVALTNING LØP – 1200 GRESS
Slik Evening Rose avsluttet løpet til seier sist, kan vi 
umulig tippe mot henne. Det var en skikkelig finish, 
som langt overstiger hennes formtall. Vi velger dog 
å gardere med Anne’s Birthday. Tar teten og står 
1200 meter godt når formen er på plass. Vant på 
Derbydagen i 2006. Scottish Fun har fin form og møter 
overkommelig motstand, mens Juvenlini viste stor fart 
i seiersløpet.

Tips: 4 Evening Rose – 2 Anne’s Birthday – 
11 Juvenlini. Outs: 3 Scottish Fun.

Rangering:
A: 4-2 B: 3-11-15  C: 12-1-5-6-9-8-10-7-13-14
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nummer 7, sier du i luken 
at du skal ha 10 kroner duo 
5-7. Går den inn, ganger 
du oddsen med 10. Det  er 
mulig å gardere ved å spille 
flere kombinasjoner, Minste 
innsats er 10 kroner.

Trippel
Det sier seg selv at det 
ikke er så lett å tippe de 
tre første hestene i mål i 
rett rekkefølge. Men svært 
mange fristes av at oddsen 
i trippelspillet er meget 
god i de aller fleste løp. 
Har du tre hester du tror 
er de tre første i mål, kan 
du spille disse ”rundt”. Det 
betyr at du vinner hvis 
dine tre er de første i mål 
uansett rekkefølge. Har du 
en sikker vinner, kan du 
sette den på førsteplass og 
ta flere hester som nummer 
to og tre. Minste innsats er 
2 kroner, med unntak at et 
løp som er markert Super 
Trippel. Der er minste 
innsats 10 kroner.

Dagens Dobbel
De to løpene som inngår i 
Dagens Dobbel er markert 
i programmet. Det gjelder 
å finne vinneren i begge 
løpene, og du kan gardere 
med flere hester i hvert løp. 
Du kan spille for eksempel 
to hester i det første løpet 
og fire i det andre. Ved å 
multiplisere antall hester i 
hvert løp, får du det totale 
antall kombinasjoner (i 
dette tilfelle 8). Ønsker du 
å spille 10 kroner på hver 
kombinasjonen, vil bongen 
koste 80 kroner. Minste 
innsats er 5 kroner.

7. LØP – V65-5 - VG SPRINTEN – 900 GRESS
Her kommer det til å gå unna. Drøyt 50 sekunder 
bruker disse sprinterne på å springe fra nederst på 
langsiden og opp til mål. Vi er ikke synske når vi 
påstår at Media Hora kommer til å være tidlig i tet. 
I fjor holdt han hjem til seier, da var Steve's Champ 
nest sist. I år er sistnevnte mye bedre etter å ha blitt 
kastrert. Master Chef er en treåring med mye fart og 
må regnes. Not Secret var annen i fjor, liker sprintløp 
uten sving.

Tips: 7 Steve's Champ - 14 Media Hora - 
11 Not Secret. Outs: 10 Master Chef.
Rangering:
A: 7-14-10      B: 11-4         C: 12-9-1-2-15-5-6-8-13

8. LØP – V65-6 – V5-1
PEUGEOT NORSK DERBY – 2400 GRESS
Hvis Swing That Cat leverer noe i nærheten av det han 
gjorde i Svensk Derby 11. august, vinner han også den 
norske utgaven. Han blir vår banker både i V65 og V5. 
Golden Metalimo var god tredje på Jägersro, vi tror det 
holder til en fremskutt plassering. Theatrical Award og 
Montgomery er de to største hjemmehåpene.

Tips: 13 Swing That Cat – 15 Golden Metalimo – 
2 Montgomery. Outs: 3 Theatrical Award.

Rangering:
A: 13 B: 15-3-2 C: 12-14-5-6-11-8-9-10-1-4-7

9. LØP – V5-2 - MATEUS LADIES CUP – 
2000 GRESS
Head Above Clouds skuffet sist, men da var også 
motstanden tøffere. Irish Lad har ikke fått det helt til i 
det siste, men har vist at han trives på Øvrevoll. Treer 
i dette løpet i fjor. Da vant Hilton Lady, som har en 
stigende formkurve. Mia har en bra rytter og må også 
regnes i dette selskapet.

Tips: 12 Head Above Clouds – 13 Irish Lad – 10 Mia.
Outs: 3 Hilton Lady.

Rangering:
A: 12-13-3 B: 10-4-1   
C:5-6-11-9-8-14-7-2-15
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V65 – V5
På Derbydagen er det 
mulig å spille både V65 
(3.-8. løp) og V5 (8.-12. løp.).  
I V65 er det seks bestemte 
løp som inngår i spillet. 
Her er omsetningen høy, og 
dermed også muligheten 
til å vinne store summer. 
Du kan velge om du selv vil 
fylle ut en bong, eller om 
du vil spille en lyntotobong, 
hvor du lar maskinen velge 
hester for deg. Da sier du 
bare i luken, at du vil ha en 
lyntoto V65 for den prisen 
du ønsker å spille for. Set-
ter du dine egne streker, får 
du innsatsen ved å multi-
plisere antall hester i hver 
avdeling. Minste innsats er 
1 krone.

Seier til Hansinger

Søndagens storløp i Gøte-
borg, Gøteborgs Stora Pris, 
ble en sikker triumf for 
Hansinger fra stall Cath-
rine Erichsen. Førsteprem-
ien var på 100 000 kroner, 
og selv om seieren ikke var 
så stor, var den sikker nok. 
Martin Rodriguez red et 
godt løp på vinneren, som 
ga drøyt ni ganger pengene. 
Archived ble nummer fire 
og Royal Miswaki nummer 
fem, mens de øvrige norske 
var uplassert. 
I ett av de øvrige løpene ble 
det seier til Eva Sundbye-
trente Cajun Star. Han vant 
sikkert med en halv lengde 
foran Singalullaby. Her ble 
vinneroddsen skrevet til 
3.60. Tina Smith red et nytt 
godt løp på Cajun Star.

10. LØP – V5-3 –
ERIK O STEENS MEMORIAL – 2400 GRESS
Hot Fudge var meget god sjette i Scandinavian 
Open på Klampenborg. Kan være nok til å vinne her. 
Engelske Dancing Abbie har god klasse og må avgjort 
regnes. Negra del Oro er trolig vårt beste hjemmehåp, 
og Derbyvinneren fra 2006 skal også regnes. Trolig litt 
langt for Novasky og Lumen.

Tips: 6 Hot Fudge – 4 Dancing Abbie – 1 Will Be.
Outs: 8 Negra del Oro.

Rangering: 
A: 6-4 B: 8-1-2 C: 5-7-3

11. LØP – V5-4 - ID SCANDINAVIA CUP – 
2400 GRESS
Det vanskeligste løpet innenfor V5-rammen, etter 
vår oppfatning. Zimon gikk godt sist mot The Pirate, 
får tipset på det. Half Pint Bill går alt fra sprint til 
stayerløp og hevder seg stort sett hver gang. Cassini 
gjør en meget spennende årsdebut. Outsiderplassen er 
booket. Men her skiller det lite, og vi heldekker i V5.

Tips: 10 Zimon – 4 Half Pint Bill – 3 Hector.
Outs: 1 Cassini.

Rangering:
A: 10-4 B: 1-3-5- C: 9-8-7-6-2

12. LØP – V5-5 - LUFTHANSA CUP – 1600 GRESS
Fire hester møttes forrige torsdag, og de tok de fire 
første plassene. Vi tror at det løpet var så vidt bra at vi 
lar alle få plass på tipslinjen. Kanskje kan rekkefølgen 
endres, men vi gir Sang Real en sjanse til å legge på til 
to strake. 

Tips: 7 Sang Real – 2 Flying Falk – 5 Oblancs.
Outs: 14 Escarpada.

Rangering:
A: 7-2-14 B: 5-12-4  C: 11-8-6-10-3-9-1-13

Finn formtall for alle 
skandinaviske hester på 

www.scanhand.dk


