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v/Øvrevoll Galopp A/S

Programtips
V5-forslag 450 rekker:
1.avd: 5-1-7-4-6
2.avd: 1 Zimon
3.avd: 5-3-10
4.avd: 8-10
5.avd: Alle

Seire i Gøteborg
Det ble to norske seire under 
galoppløpene i Gøteborg fredag. 
Først vant Are Hyldmo-trente 
Desert Rally (Espen Ski), 
og deretter ble det seier til 
Cajun Star, i trening hos Eva 
Sundbye og ridd av Tina Smith. 
Eva hadde også Check Raise 
og Handsome Boy til start. 
Førstnevnte spurtet fint til 
tredje i løpet som Desert Rally 
vant, mens Handsome Boy ble 
nummer fem. I supersprinten 
ble Ticmosic strøket, da han 
kom løs før start. Det løpet ble 
vunnet av Media Hora foran Bal 
de l’Ile. 

Annen til Omoto
Omoto Sando, i trening hos 
Arnfinn Lund, ble annen i 
Svensk Champion Hurdle på 
Strømsholm søndag. Han dro av 
gårde på sisterunden sammen 
med vinneren Napoleon 
(Josephine Kelly), men klarte 
aldri å få noe grep på denne. 
Omoto Sando ble ridd av Henrik 
Engblom. Richard Dancer og 
Taniec ble henholdsvis femte og 
sjette.

I Grand National ble det seier 
til Lights Out foran Neptune 
Joly. De to var i en klasse 

1. LØP – 3-ÅRSLØP – 2000 GRESS
Dette lille feltet inneholder flere spennende hester. Parthe Celebre 
var bare to lengder bak Gillsan sist, og han viser klar fremgang. 
Sang Real har møtt veldig gode hester i sine siste starter. 
Motstanden er noe enklere denne gang. Vi er spente på om han står 
distansen. Chic Tiger er også sparsomt startet, kjemper der fremme 
med normal forbedring. Big Ransom og Directa Lubeca er ikke borte 
i trippelsammenheng.

Tips:
3 Parthe Celebre – 2 Sang Real – 4 Big Ransom.
Outs: 1 Chic Tiger.

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

2. LØP – LA FAMILIA AMATØRLØP – 2400 GRESS
Head Above Clouds gikk bra sist og har en meget dyktig rytter. 
Quick Shania har gått mange gode løp på gresset, og også hun har 
en av de beste følgesvennene. Between Friends sto distansen sist, 
og han er trolig med i striden. Shanna har en sjanse om formen fra 
sandbanen kan overføres til gresset.

Tips:
1 Head Above Clouds – 7 Quick Shania – 2 Shanna.
Outs: 11 Between Friends.

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

3. LØP – NFFF LØP – 1350 GRESS
Yorkshire Lad gikk så vidt bra søndag, at vi har tro seier. Ticmosic 
fikk ikke sjansen i Gøteborg fredag, da han kom løs før start. Her 
kan det være gode muligheter. Royal Hill gikk et bra sprintløp 
mot de beste sprinterne og må ikke glemmes. Mizar har også 
muligheten.

Tips:
5 Yorkshire Lad – 1 Ticmosic – 4 Mizar.
Outs: 7 Royal Hill.

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

4. LØP – KRAJAN LØP – 2200 GRESS
Zimon var god sist og kan legge på til to strake. Salongold har 
ikke startet siden han vant Derby Trial i fjor. Møter overkommelig 
selskap her. Vivat vant på Täby i mai, har en passende oppgave. 
In the Flesh er jevn og kan være et greit kort for trippelspillerne. 
Windhover har seier i sin eneste start på gress i raden. 

Tips:
 1 Zimon – 8 Salongold – 2 Windhover.
Outs: 10 Vivat.

Rangering:
A: 1-8-10  B: 2-9-5 C: 3-4-6-7
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for seg. Niklas Loven satt på 
vinneren, som trenes av Dennis 
Persson, mens Morten Buskop 
eier annenhesten. Som mange 
vil huske vant Lights Out Norsk 
Derby for fem år siden, da i 
trening hos Cathrine Erichsen.

Verdens beste hest vant 
igjen
USA trente Curlin var igjen 
tilbake på banen etter seier i 
Dubai World Cup i mars. 
Søndag startet han i Stephen 
Foster Handicap på Churchill 
Downs i Kentucky og vant lett 
med fire lengder. Curlin bar 
toppvekt i løpet som gikk over 
1800 meter på dirt track og med 
tre millioner norske kroner til 
vinneren. 
Det er enda ikke bestemt hvor 
han skal starte neste gang, men 
mest sannsynlig skal han ut å 
prøve gressbane. Hovedmålet til 
Curlin denne sesongen er Prix 
de L’Arc de Triomphe i Paris i 
oktober. 
Så langt i karrieren har han 
vunnet ni av sine 12 starter og 
ridd inn 9 936 800 US dollar 
eller i overkant av 50 millioner 
norske kroner.

Royal Ascot i gang
Tirsdag er Royal Ascot i gang 
og avholder løp fra tirsdag til og 
med fredag.  
Hovedløpene står i kø og 
forventningene er store. Lærling 
William Buick har gjort det bra 
så langt i sesongen og har ridd 
23 vinnere og han er best av 
lærlingene så langt i sesongen. 
William har flere ritt på Royal 
Ascot som blant annet Enforce 
i Windsor Forest Stakes (GR 2), 
Oceana Gold i Royal Hunt Cup 
og Donegal i Queen’s Vase 
(GR 3).

5. LØP – KNOSSOS LØP – 1600 GRESS
East of India gikk bra i hardt selskap sist over 1350 meter. Står 
fint til, men det kan være akkurat litt for langt. Marteen er svært 
jevn, er ganske sikkert med i fremste rekke. Definite Romance har 
to annenplasser, begge vinnerne har gått bra etterpå. Vi satser på 
denne trioen, men det kan være et løp hvor det lønner seg å gardere 
bredt. 

Tips:
5 East of India – 3 Marteen – 8 Tom Fix.
Outs: 10 Definite Romance.

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

6. LØP – KORONA LØP – 1600 GRESS
Cajun Star vant sikkert i Gøteborg etter et godt ritt av Tina Smith. 
Selskapet er ikke verre enn at han kan legge på til to strake. 
Le Suede vant sist og får Martinez på ryggen, er trolig med helt 
fremme. Ask Thalheimer vinner ikke ofte, men møter ikke all 
verden denne gang. Outsider er Stålmannen. Trives på gress og 
over denne distansen. Se også litt opp for Enmore, som vant på 900 
meter søndag. Hva med 1600 meter?

Tips:
8 Cajun Star – 10 Le Suede – 2 Ask Thalheimer.
Outs: 1 Stålmannen.

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

7. LØP – KIR ROYAL LØP – 1200 GRESS
Rose Gate viste fin fremgang ved seieren sist. Det kan bli to strake. 
No More Fuzz viste form sist og kunne ha vunnet med tidligere 
åpning. Ellers er dette et løp som 14-årige Country Player kan 
stikke av med seieren. Bit Noble har mye vekt, men møter klart 
enklere motstand enn normalt.

Tips:
1 Rose Gate – 14 No More Fuzz – 15 Country Player.
Outs: 12 Bit Noble.

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