2

V65 forslag: 24 / 600 kroner

V5 forslag: 36 / 540 kroner

1.avd: 7 Eik Odin

1.avd: 4-1-7-3-5-8

2.avd: 5-9-2-4 / 1

2.avd: 4-6 / 7-2-5

3.avd: 4 Skeie Max / 1-7-3-5-8

3.avd: 3-6-12 / 8-1-11

4.avd: 4-6 / 7-2-5

4.avd: 4 Nelson Beat’em / 11-7

5.avd: 3-6-12 / 8

5.avd: 2 Luciano B.R.

6.avd: 4 Nelson Beat’em

På forsiden: Oria og Kristin Mogset
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5

6

7

Tips: 7-4-5-9.

Seiersmaskinen 7 Eik Odin kommer tilbake etter en liten pause. Totalt har det
blitt 22 seire på 30 starter for den stilige traveren til Geir Eikli. Dersom formen
er noenlunde på plass, tror vi han vinner igjen. Han imponerte i begge sine to
seiersløp tidligere i år. Motivert favoritt. 4 Oria har dokumentert form og
kommer fra seier i relativt tøft selskap forrige søndag. Rangeres nærmest. 5 Il
Jerven kan mye på sitt beste og har fått ett løp i kroppen etter en liten pause.
Får stå som en outsider nå. 9 Rofstad Odin var tøft ute på Bergsåker i sin siste
start. Han er jevn og flink i prestasjonene, selv om det begynner å bli en stund
siden siste seier. Grunnlagsmessig er løpet helt riktig.

8

9

Tips: 5-9-2-4.

5 Osa Wilma debuterte med seier i sin siste start for én måned tilbake. Hoppa
er fortsatt urutinert, men får tipset på bakgrunn av den innsatsen. 9 Tangen
Tilla er ikke helt til å stole på, men feilfritt bør hun regnes langt framme. Den
fire år gamle hoppa var positiv treer i årsdebuten fjerde sist og møter riktig
selskap nå. 2 Varg U.P. kan nok en del bedre enn prøveløpstiden på 1.39. Står
innbydende til og må regnes langt framme direkte. 4 Fagn møter langt mer
overkommelig selskap enn i sin siste start. Uten galopp, er han slett ikke borte
her. 1 Nyheims Filippa har gått bra i lokalkjøringer i sommer. H.G. Balderdatteren står interessant til og kan være verdt en gardering litt ute.
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Tips: 4-1-7-3.

4 Skeie Max er en 3-åring i fin utvikling som fullførte bra til annen bak Veseth
Viking sist. En tid under 1.30 er det nok ikke mange i dette feltet som matcher.
Feilfritt skal det være snakk om en brukbar vinnermulighet. 1 Langlands Eowyn
står 20 meter foran. 4-åringen fikk maks til fjerde sist han gjestet Varig Orkla
Arena. Må regnes langt framme herfra. 7 Dahls Vinna var positiv i Arvika sist og
kan fort være blant de tre med en tilsvarende prestasjon. Selskapet er slett ikke
avskrekkende. 3 Dalebros Vilja har fordel av distansen og får den siste plassen
på tipslinja. Vi tar også med 5 Tyholt Frøkna og 8 Bork Lill på det største V65forslaget.
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Tips: 4-6-7-2.

4 Brunte Martin var litt under pari i V75 på hjemmebane nest sist, men var
tilbake som en vinner igjen i Östersund forrige helg. Dersom han gjentar den
prestasjonen, venter trolig en plass i toppen på nytt. 6 Stolt Elmar fullførte
sterkt i Arvika sist og dokumenterte form da. Tar nok helt sikkert turen med
visse ambisjoner og må derfor regnes tidlig. 7 Ingkrans er en kapabel 4-åring
som ble sittende fast litt for lenge i løpet Faks Trym vant i V75 sist. Aktuell. 2
Krokstad Almira satt fast i det samme V75-løpet sist. Hoppa står fint til og er
bedre enn raden. 5 Mineld har høy seiersprosent, mens 3 Lykkje Il har vært
positiv i det siste.
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Tips: 3-6-12-8.

3 Pagadis Pride har vært veldig god og utviklet seg flott som 4-åring i år, selv om
det ble litt for tøft i V75 sist. Får tipset, men han møter gode hester. 6 Dyess
avsluttet fint og var bra sist. Den fire år gamle hoppa har tatt store steg i år og
må regnes tidlig. 12 Jerry B.R. er en spennende norgesdebutant som gjør sin
første start i ny regi etter lang pause. Får stå som en stor outsider fra spor tolv
første gang ut. 8 One For The Money holdt unna fra tet sist og var veldig bra da.
Hun står litt mer sjanseartet til denne gang, men kan veldig mye på sitt beste.
Hester som 1 Fantom Ima, 9 Mojo’s Maxmara og 11 Ladys Nite K. er aktuell for
de som garderer løpet ytterligere.
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Tips: 4-11-7-8.

4 Nelson Beat’em har vunnet fire løp på seks starter så langt i år og utviklet seg
kraftig i tillegg til å bli langt mer stabil. Han spurtet fint fra køen sist i løpet 11
Bimmer Love vant. Nå kan det fort bli tet og derfra skal vinnersjansen være god.
Tar revansje? Nevnte Bimmer Love avgjorde sikkert sist og går gode løp hver
gang. Hoppa har som regel alltid gode avslutninger å by på og må regnes tidlig
på gardering. 7 Thai Lannister gikk omsider feilfritt og var positiv i løpet nettopp
Bimmer Love vant sist. Får stå som en outsider denne gang. 8 Porto S.E. er en
spennende nykommer som har slitt med virus siden han ankom stallen til Inge
Melby. Dette er en 4-åring som er herdet i tøffe selskap, men fra spor åtte
første gang ut mot gode hester blir han nok neppe kjørt i bånn her. Kan være
blant de tre hvis det klaffer litt på veien.
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Tips: 2-3-1-4.

2 Luciano B.R. er en stilig 3-åring som ga et veldig fint inntrykk i seiersløpet
første gang ut for en måned tilbake. Vi tror på reprise. 3 Shallow er herdet i
tøffe lag. Feilfritt kan han kanskje være med å utfordre om seieren. Olsentraveren har med sine seks starter på baken klart mest rutine av alle i dette
feltet. 1 Ciara Brady skuffet sist, men var positiv første gang ut. Kan være blant
de tre fra et fint spor. 4 Jalapeno M.E. gikk bra etter galopp sist og avsluttet fint
da. Slår neppe en feilfri Luciano B.R., men kan være på trippelen uten galopp.
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GJELDENDE BANEREKORDER PÅ VARIG ORKLA ARENA
Det noteres banerekorder for hester av utenlandsk rase (UF) når disse får notert bedre
km.tid enn norskfødt hest. Ved autostart noteres banerekord kun hvis bedre enn voltestart.
Kaldblods:

3
3
4
4
Eldre
Eldre

H/V
HP
H/V
HP
H/V
HP

Veseth Viking
Pave Faksa T.M.
Pave Sokken
Langlands Eowyn
Pave Faks
Gjerv Prinsessa

Volte
Volte
Volte
Volte
Volte
Volte

28,5
31,2
26,6
32,1
22,7
25,6

25.07.22
06.06.22
19.07.22
19.07.22
09.05.22
10.07.22

Varmblods:

3
3
4
4
Eldre
Eldre

H/V
HP
H/V
HP
H/V
HP

Wicket Surface
Ciara Brady
Maestro M.H.
One For The Money
Ble Du Gers
Jazmine B.R.

Volte
Volte
Volte
Volte
Volte
Volte

17,2
17,3
17,5
14,8
14,1
14,6

26.05.22
26.05.22
12.06.22
25.07.22
25.06.22
25.07.22

Kaldblods:

3
3
4
4
Eldre
Eldre

H/V
HP
H/V
HP
H/V
HP

Bokli Vår
Todin
Villmira

Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

29,6
21,3
23,6

24.06.22
19.07.22
24.04.22

3
3
3
4
4
4
Eldre
Eldre

H/V
HP
UF-HP
H/V
HP
UF-H/V
H/V
HP

Born In Bergen
Evita Jacase
Ladys Nite K. (US)
Pagadis Pride
Creek’s Nu Love
Fantom Ima (SE)
Rocket Man
Madelen L.T.C.

Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

14,9
16,1
14,7
13,4
13,6
13,3
12,4
12,8

25.06.22
25.06.22
10.07.22
24.06.22
09.05.22
06.06.22
06.06.22
17.05.22

Kald. Monté:

Helle Spik

Volte
Auto

26,3

17.05.22

Vbl. Monté:

Fux Pride
Acers Fantasy

Volte
Auto

14,8
13,9

04.06.22
17.06.22

Varmblods:

Banerekordpokaler deles først ut når året er omme!

21

VARIG ORKLA ARENA - 2022
STYRET:
Leder:

Håvard Winther Storler

Nestleder:

Morten D. Draveng

Styremedlem:

Rune Setsaas

Styremedlem:

Hilde Schiefloe

Styremedlem:

Petter Baalsrud

1. varamedlem:

Paul I. Høiseth

ADMINISTRASJON:
Adresse:

Orkdalsveien 622

E-mail:

firmapost.voa@rikstoto.no

Telefon:

73917000

Bankgiro:

Orkla Sparebank, konto: 4270.21.87537

Ekspedisjon:

Mandag – Torsdag: 09.00 – 14.00
V75-lørdager: 10.00 – 13.00
Løpsdager:

Daglig leder/Sportssjef:

Robert Jakobsen, Mob. 995 42 402, e-post: robert.jakobsen@rikstoto.no

Sportssekretær:

Tove Blekkan, Mob. 995 69 145, e-post: tove.blekkan@rikstoto.no

Leder, travskolen:

Lisa Ranita Johansen, Mob. 932 10 101, e-post: lisa.johansen@rikstoto.no

Banemester/driftsansvarlig:

Jan-Roar Aune, Mob. +46 706017098

Banearbeider:

Bjørn M. Oddli Mob. 900 56 174

Arrangementsjef.:

Jørgen Kjelsberg, Mob. 990 46 439, e-post: jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

HMS:

Bedico HMS

Stevneveterinær:

Bredo Furnes tlf. 41223354, Tonje Ree Asbøll tlf. 99417117

Forbundssekretær:

Sverre Hosen, Mob. 957 29 911

FUNKSJONÆRER:
Løpsleder/speaker:

Sten Stensrud

Løpsreferent:

Geir Lundh

Måldommer:

Thea Indrebø

Dommere:

M.K. Valstad, O. Vold, T.I. Rygh

Hovedstarter:

Jan Magne Bøkseth

Plassjef:

M. Draxen

Intervjuer:
Løpsresultater:

www.travsport.no

Spilleresultater:

www.rikstoto.no
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INFO HESTEEIERE, KUSKER OG RYTTERE
Nettside Besøk www.varigorklaarena.no
LØPSBANENS ÅPNINGSTIDER: Se nettside

Åpningstid Vekta/ nr utdeling: 2 timer før 1. løp
Løpsdager.Værforbehold. Ved vanskelige forhold, sjekk www.varigorklaarena.no
Strykninger: Mandag-fredag mellom 8 og 17.30: 22 95 65 00, utenom dette tidsrom: 73 91 70 00. Etter løpsdagens start skal
strykninger meddeles stevneveterinær på tlf 41223354 (Bredo), 99417117 (Tonje).
Barnevogner, paraplyer og hunder har ikke adgang til hesteringen på løpsdager. NB: Hunder må alltids holdes i bånd. Barn under
12 år må være i følge med voksne.
Startvognprøver: Startvognprøver blir avholdt 1/2 time før 1. løp. Oppsamling stallsving.
OBS! PRØVESTART. Skal foretas i tilnærmet konkurransefart forbi stedet der stevneveterinær befinner seg. Prøvestart skal
avlegges mellom 5 og 2 minutter innen start.
Husk skvettskjermer! Skvettskjermer skal brukes ved behov. Dette opplyses av løpsleder før eller under stevnet. Manglende
bruk vil føre til bøtelegging.
vil gebyr på 300,- kr bli pålagt.
Sikkerhetsbestemmelser (13-1)
Ved all kjøring med hest på området skal kjører/rytter ha godkjent og fastspent hjelm. Gjelder også de som sitter på.
Kjører/rytter skal ha godkjent sikkerhetsvest i løp. All kjøring/ridning på indre bane skal foregå motsatt vei. Senere enn to timer
før stevnestart skal all kjøring/ridning i løpsbanen foregå venstre om.
Innskjerping ved bruk av sikkerhetsvester: Kusk/rytter som ikke har sikkerhetsvest skal ikke få delta i travløp.
Vi minner om at
- Hestepass og Helsekort skal være med hesten når den starter.
- Treningslistene skal til enhver tid være oppdatert.
Uanmeldte kontroller vedr. dette må påregnes.

Nummerskilt leveres rengjort Vekta snarest mulig etter løpene hestene har deltatt i.
Hovslager: Jarle Morten Sørmo tlf 90402146
H-Sport Fannrem - tlf 915 11 566
PÅBUDT MED FASTSPENT HJELM ved all kjøring/ridning av travhest/ponni innenfor travbanens område. Dette
gjelder ALLE dager - overtredelser vil bli bøtelagt.
VINNERBILDE - Alle seirende hester får vinnerbilde tilsendt fra Varig Orkla Arena
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INFO PUBLIKUM OG SPILLERE
UTBETALING AV GEVINSTER Det er ikke mulig å heve mer enn 15.000 kroner i kontanter verken hos kommisjonærer
eller på bane. Det overskytende beløpet vil bli overført kontoen din. Har du spilt uregistrert og vinner mer enn
15.000 kroner, drar du bankkortet når du skal heve gevinsten og får overskytende beløp rett inn på bankkonto.
Pengene står normalt på bankkontoen etter to virkedager. Også ved gevinster under 15.000 kroner (ofte lite
kontanter hos kommisjonærene) kan du velge å få hele summen - eller deler av den - overført til bankkontoen.
Aldersgrense for å spille på hest er 18 år.
Spill på banen kan leveres i hovedbaren i restauranten.
Program selges på H-Sport Fannrem. Alle som har fastbord får program på bordet sitt.
Nødssituasjon om brann og eventuell evakuering av tribunene vil bli annonsert av løpsleder/speaker over
høyttaleranlegget. Publikum bes forholde seg til den informasjon som blir gitt.
VIDEO av din hest - Har du noen løp fra Leangen Travbane som du ønsker å se om igjen? Nå kan du få løpene på en
flott USB-pinne til odel og eie. Du kan også få løpene på DVD. Vi kan tilby løp helt tilbake til 2007. PRISER - 100,- for
USB-pinne. Deretter 50,- pr løp. 4GB pr USB-pinne (4-5 løp pr USB-pinne, om løpene overstiger 4gB, så må det kjøpes
ekstra USB-pinne). DVD, 50,- pr løp. DVD plate inkludert (ca 10 løp pr plate).
BESTILLING - jorgen.kjelsberg@rikstoto.no, tlf. 99046439.
Annonse i Varig Orkla Arenas Travprogram
Ønsker du å ha annonse i Varig Orkla Arenas program så sender du mail til per.jorgensen@rikstoto.no

Restauranten. Du kan booke bord på «Den Hvite Hesten» på
www.varigorklaarena.no
Restauranten har åpent hver løpsdag, og åpner 1,5 time før 1.løp starter.
Man kan velge mellom buffet med varme og kalde retter samt
dessert/kaffe til kr. 349,- eller en 2-retters middag (hovedrett, dessert og
kaffe) til kr. 279,Vi minner om at det er spiseplikt i restauranten.
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