Spela
Galopp!
på

SYSTEMSPEL PÅ V5,
KOMB, TRIPPEL,
DAGENS DUBBEL

GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu
kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser
och minskar dina insatser.
Inte minst på galoppens eget spel – komb!
Häng med och läs. För nu blir det matte!

– DEL 5
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Att spela V5, Trio, Komb
och Dagens Dubbel kan
vara svårt. Och är det inte
svårt så är det i alla fall dyrt
om man vill ha med alla hästar med chans
i loppen. Därför är det vettigt att spela system. Det vill säga, man använder sig av en
modell som visserligen förutsätter att vissa
faktorer slår in men som också gör spelet
billigare.
Många av de stora spelarna använder alltid system, speciellt inom V5. De kan ofta
spela både 10- och 20-tusen kronor på en
V5:a, men de sätter inte hela beloppet på
en kupong. Dels för att de vill ha med så
många kombinationer som möjligt, och dels
för att de vill ha så många rätta kuponger
som möjligt om det blir en V5:a med många
favoritsegrar och låg utdelning.
Det finns ett antal olika modeller för systemspel och de flesta med lite erfarenhet
från galoppbanorna vet lite om system för
V5-spel. Därför börjar vi med V5 som är det
vanligaste spelet.

ATT SÄTTA EN SPIK
När man spelar V5 måste man ha en spik.
Om man inte har ett lopp med bara en häst
på kupongen blir det för dyrt. Och glöm inte:
ingen vet hur mycket dagens V5:a kommer
att ge. Om du spelar 500 kronor på en häst
som står i ett odds på 10,00 så vet du redan innan loppet att om hästen vinner får du
5.000 kronor. Spelar du för 500 kronor på
V5 kan det faktiskt hända att du, även om
du har alla fem vinnarna, ändå inte vinner
mer än dina 500 kronor tillbaka.
Om favoriterna vinner blir utdelningen på
V5 låg. Därför ska vi spela V5 med en spik,
på det sättet får vi råd att ta med högoddsare i de andra loppen. Gör vi det vet vi i alla
fall att vi har en kupong som KAN ge en hög
utdelning.
Om du skriver en V5:a med de tre mest
spelade hästarna i varje lopp kommer kupongen bara att kosta 243 kr (3x3x3x3x3)
och det verkar kanske rimligt, men om alla
V5-loppen vinns av en av de tre mest spelade hästarna kommer V5:an knappast att

ge mer än 2 000 kr. Det beror naturligtvis
på att det är många som har alla rätt, men
också för att storspelarna ofta tar en stor
andel av potten när många av favoriterna
vinner. En som spelar för 20 000 kronor
kan ha lämnat in en kupong med favoriterna
tjugo gånger! Att nämna hur storspelarna
kan påverka oddsen och utdelningarna kan
uppfattas som ett sätt att säga: ”Spela inte
V5”, men det är inte min mening. Det kan se
ut som ett ”David mot Goliat”-scenario men
kom ihåg att det är storspelarna som gör att
V5-omsättningen blir stor. Att spela V5 på
en bana med låg omsättning ger låga utbetalningar, men när V5-omsättningen passerar miljonen – då blir det intressant. Även för
oss som bara satsar hundralappar.
HUR KAN MAN REDUCERA
INSATSEN PÅ V5-SPELET?
För det första måste man bestämma vilken
häst man ska ha som sin spik. Är det några
speciella lopp som är bäst att ha spiken i?
Det är det kanske, men jag har inte forskat
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speciellt mycket i det. Det finns dock några faktorer som är värda
att nämnas. Till att börja med rekommenderar jag att ha spiken i ett
av dagens bättre lopp. Topphästarna är jämnare och pålitligare än
hästar i de lägre klasserna. Sedan tittar jag ofta på distansen när
jag väljer min spik. Om jag tycker om en häst i ett sprinterlopp, och
en i ett lopp över 2400 meter, väljer jag att ha spiken i det längre
loppet. Helt enkelt för att det går fort för en sprinter att få sitt lopp
förstört. En liten miss i starten eller en dålig position i svängen kan
räcka för att den bästa hästen inte vinner i en sprint. I ett längre lopp
spelar inte sådana småsaker så stor roll. Men om du har en championsprinter, som du vet är överlägsen, kan du naturligtvis använda
den som spik. Speciellt om den brukar gå rätt till front, då undviker
den trafikproblem i alla fall.
EXEMPEL PÅ ETT REDUCERAT V5-SYSTEM
Förutom spiken väljer du ut en ”A-häst” i varje av de fyra andra V5avdelningarna. Alltså en häst som du ”nästan” vill ha som spik. Sedan fördelar du ditt spel på fyra kuponger med även A-hästarna
som spikar. Detta leder visserligen till en ökad risk, men det sänker insatsen och ofta vet du efter tävlingarna ”den hästen hade jag
också kunnat ha som spik, han var min klara favorit”. Det som inte är
lika enkelt är att innan tävlingarna veta vilken av dina favoriter som
kommer att vinna.
V5 MED EN SPIK OCH TVÅ A-HÄSTAR
V5-system med en spik och A-hästar

Avd. 1:

1-2-3-4-5

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

1400 kronor (5x5x7x8x1)

Efter att ha studerat dagens V5-lopp har du kryssat för dessa hästar:

Om du gör en sådan V5 kupong så kommer den att kosta
1.400 kronor (5x5x7x8x1).
Nu ska vi reducera kostnaden genom att istället spela fyra
olika V5 kuponger.
KUPONG 1

Avd. 1:

1

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

280 kronor (1x5x7x8x1)

KUPONG 2

Avd. 1:

1-2-3-4-5

A-häst: 1

Avd. 2:

2

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

280 kronor (5x1x7x8x1)

KUPONG 3

Avd. 1:

1-2-3-4-5

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5

A-häst: 2

Avd. 3:

3

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

200 kronor (5x5x1x8x1)

KUPONG 4

Avd. 1:

1-2-3-4-5

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 3

Avd. 4:

4

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

175 kronor (5x5x7x1x1)

Vår totala insats är nu 935 kronor (280+280+200+175)
och vi har minskat vår insats med 465 kronor (33%).
Låt säga att du har en budget på 14 000 kronor för ett par tre
månaders V5-spel. Om du spelar för 1 400 kronor varje tävlingsdag
kan du spela tio gånger. Om du spelar för 935 kronor varje tävlingsdag, kan du spela hela 15 gånger. Du har reducerat kostnaden
med 33%, men du har pengar till att spela V5 50% fler gånger.
Glöm inte, att när man spelar V5 är det ett spel om stora pengar,
över en längre period. Du har en mycket större chans att få en stor
utdelning på V5 om du har en plan som ger dig möjlighet att spela
15 gånger än om du bara spelar 10 gånger. Du kommer ofta att se
att både en och två av dina A-hästar vinner, kanske lika ofta som
dina spikar. Det här är definitivt sättet att spela V5 på.

GALOPPMAGASINET

74-78_GM4 spelskola.indd 75

75

08-11-13 14.21.00

spelskolan
KUPONG 4

Somliga tävlingsdagar kan V5:an se omöjlig ut och efter att ha studerat programmet inser du att det är många hästar som kan vinna
nästan alla fem loppen. En sådan dag kan det kännas förnuftigt att
inte spela på V5, men å andra sidan är det sådana dagar det är en
möjlighet för riktigt stora utbetalningar på V5. Därför bör man i alla
fall spela en liten på V5:a. En lösning kan vara att skriva ett system
med en spik och två A-hästar.

Avd. 1:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 1

Avd. 2:

2

A-häst: 2

Avd. 3:

3

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8-9

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

56 kronor (7x1x1x9x1)

V5 med en spik och två A- hästar
KUPONG 5

Avd. 1:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 2

Avd. 1:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 1

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 3

Avd. 2:

2

A-häst: 2

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8-9

A-häst: 4

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 3

Avd. 4:

4

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

3 528 kronor (7x7x8x9x1)

Efter att ha studerat dagens V5-lopp har du kryssat för dessa hästar.

Om du skulle lämna in den V5-kupongen kommer den att kosta
dig 3 528 kronor (7x7x7x9x1) vilket är långt över budget. Så vi skriver
ett system som förutsätter att spiken och två av A-hästarna vinner.
Nu ska vi reducera insatsen rejält genom att skriva 6 olika V5kuponger, som alla har två A-hästar som spikar, förutom ”huvudspiken”.

PRIS

56 kronor (7x1x8x4x1)

KUPONG 6

Avd. 1:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 2

Avd. 3:

3

A-häst: 3

Avd. 4:

4

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

49 kronor (7x7x1x1x1)

KUPONG 1

Avd. 1:

1

A-häst: 1

Avd. 2:

2

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8-9

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

72 kronor (1x1x8x9x1)

KUPONG 2

Avd. 1:

1

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 2

Avd. 3:

3

A-häst: 3

Avd. 4:

1-2-3-4-5-6-7-8-9

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

63 kronor (1x7x1x9x1)

KUPONG 3

Avd. 1:

1

A-häst: 1

Avd. 2:

1-2-3-4-5-6-7

A-häst: 2

Avd. 3:

1-2-3-4-5-6-7-8

A-häst: 3

Avd. 4:

4

A-häst: 4

Avd. 5:

1 (spik)

PRIS

56 kronor (1x7x8x4x1)

Nu blir den totala insatsen 359 kronor (72+63+56+63+56+49),
och vi har reducerat insatsen med hela 3 169 kronor. Genom att
spela på det här viset har vi naturligtvis också reducerat chansen
att vinna jämfört med om vi hade spelat en V5-kupong för 3 528
kronor. Men vi är i alla fall med på spelet en svår dag och glöm inte:

Med ett sådant system kan vi vara med i svåra V5-omgångar
hela tio gånger för cirka 3 500 kronor, inte bara en gång. Så i det
långa loppet har du en lika stor chans till en storvinst.
Kanske större…
När man använder sig av dessa system ska man också lämna in en
kupong med alla A-hästarna som spik, alltså bara en rad (1x1x1x1x1)
och spela den 20 gånger, kanske till och med 50 gånger. Det vill
säga, du har en häst i varje avdelning, men spelar 50 x 1 krona
på att alla dessa fem hästarna vinner. Om du får in ett sådant spel
en gång under säsongen kommer det sannolikt att betala alla dina
insatser på V5, samt ge ett rejält överskott.
SPELREGLER: TA INTE ”50/50 CHANSER”
I vissa lopp, speciellt i de större loppen, är det två hästar som är
huvudet högre än motståndet, till exempel då Appel au Maitre och
Peas and Carrots var storfavoriter i årets Stockholm Cup International på Täby. Vid sådana tillfällen är många spelare frestade att
välja en av de två till sin spik. Tanken bakom det är att hästen har en
50/50-chans och att den ”bara har en häst att slå”. Detta är inte ett
bra sätt att spela V5 på. Min regel är den motsatta, ”när två hästar
är helgardering i en avdelning, ta med bägge på kupongen”. Det är
trots allt en billig helgardering.
Sedan väljer man hellre en spik i ett lopp med till exempel fem
hästar med vinnarchans. Varför? Helt enkelt för att det blir för dyrt
att ta med alla fem på kupongen i alla fall.

//

Man kan
k själv ställa upp sina egna regler
för V5-spelet,
V5
till exempel att aldrig ha
en häs
häst med under 70 i formtal som spik
och et
ett smart sätt att spela på – i alla fall
i det långa
l
loppet – kan faktiskt vara att ha
favoriten i V5s första lopp som spik.
favorit
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Det kan verka galet men är faktiskt inte så dumt. De flesta spelarna (de du spelar emot när du lämnar i din V5:a) är rädda för
att försvinna redan i första avdelningen. Därför har många av dem
garderat sin V5-kupong med många hästar i första avdelningen. De
dagar favoriten vinner V5s första avdelning (och det är statistiskt
30% chans) sitter många, många spelare med kuponger med relativt få hästar i de fyra nästa loppen, samtidigt som värdet på V5 är
lågt (eftersom en av favoriterna redan vunnit).

//

Efterso de flesta spelarna har garderat
Eftersom
sigg i V5s
V5 första avdelning leder det också till
att favo
favoriten i första loppet ”ger ett överodds
iV5-utdelningen”.
iV5-ut

Spelarna som har en spik i första avdelningen sitter därför
bättre till med kuponger som är garderade i de följande fyra avdelningarna. Det vill säga, du har fått in en favorit (spik) som ger
ett ”överodds” och du har nu möjlighet att få in en riktig högoddsvinnare. Ett annat argument för att använda sig av en spik redan i
första avdelningen är, om man gör detta till en regel, att man måste
vara disciplinerad nog för att studera detta loppet extra noga – och
om man spricker på V5 redan i första avdelningen kan man koncentrera sig på andra spelformer resten av tävlingsdagen.
KOMBSPEL
Att spela komber är alltid intressant. Lika intressant som V5. I komben, där man ska tippa de två första hästarna i mål i rätt ordningsföljd, kan man naturligtvis inte vinna ”hundratusentals” kronor, men
komboddsen i Sverige är ofta höga, och du kan se de eventuella
oddsen på olika kombinationer som visas på oddsindikatorn innan
du spelar.
Men även på komben kan du göra bättre affärer än om du bara
spelar ”4 hästar runt om”. Eller ”en häst före alla andra”.
Innan vi går in på komber och systemspel, tar jag ett steg tillbaka
och använder ett exempel från avdelningen om V5-spelet. Nämligen scenariot Appel au Maitre och Peas and Carrots i Stockholm
Cup. Ett lopp där två hästar klart skiljer sig från mängden. Nu är det
kombspel som gäller och NU kan du välja den ena eller den andra
och satsa på att din favorit slår rivalen, och spela komb i stället för
vinnare. Om häst A vinner är det ganska sannolikt att häst B blir
tvåa. Om du spelade vinnare på den norska hästen fick du 1,53 i
vinnarodds. Om du spelade komben rakt ut istället, med Appel au
Maitre som vinnare före Peas and Carrots fick du 3,66 i odds. Det
låter kanske inte som speciellt bra odds men det var mer än 200%
av vinnaroddsen.

Eftersom vi inte har någon preferens bland B-hästarna, är det viktig
att ranka kombspelet rätt, så att vår vinst blir lika stor oavsett vilken
av B-hästarna som kommer tvåa.
Nr 1 Cunning Cat är utgångshästen och hans odds är ca 4,00.

Komboddsen är:
1 före 2:
20,00
1 före 3:
30,00
1 före 4:
35,00
Vi ska spela för cirka 250 kronor och rankningen av insatserna
bör vara:
1 före 2
1 före 3
1 före 4

110:- x 20.00 = 2 200:- i utbetalning
70:- x 30.00 = 2 100:- i utbetalning
60:- x 35.00 = 2 200:- i utbetalning

Total insats är 240 kronor. Om vi får in rätt kombination blir nettovinsten minst 1 860 kronor och det bästa resultatet ger en utbetalning på 2 200 kronor.
2 200/240 = 9,16 och vi har med andra ord fått 9,16 i odds på en
vinnare som gav 4,00 som vinnare.
Är det väldigt bra? Kanske inte, eftersom risken att förlora insatsen ökar mycket när vi spelar komb med bara tre hästar som tvåa,
men vi har fördubblat oddset.
Nästa steg: Om vi utvidgar systemet, med att också spela tre komber med vår A-häst som tvåa blir det ett robustare system. Inte minst
blir det nu ett system som kommer att löna sig bättre i det långa
loppet.
Exempel 2:
Vi bestämmer oss för att öka den totala insatsen till 400 kronor,
och kompletterar med följande tre komber:
2 före 1
3 före 1
4 före 1

70:- x 20.00 = 2 200:- i utbetalning
50:- x 30.00 = 2 100:- i utbetalning
40:- x 35.00 = 2 200:- i utbetalning

Nu har vi ett spel som ger en bra utdelning om vår A-häst blir tvåa,
under förutsättning att hästen som slår A-hästen är en av våra tre
B-hästar.
Den totala insatsen är 400 kronor och maxvinsten är fortfarande 2 200 kronor.

``

SYSTEMSPEL PÅ KOMB
Att skriva system på komben är betydligt enklare än att göra det
på V5.
Exempel 1:
Vi har med lopp med 12 startande hästar, och vi har valt en klar
”A-häst och tre ”B-hästar”.
Vår A-häst är andrahandsfavorit i loppet, låt oss säga att han heter
Cunning Cat och har startnummer 1.
Hans vinnarodds ligger på 4,0. Vi har även dessa B-hästar:
No. 2
No. 3
No. 4

Flying Forever (odds 5,00)
Den Blå Vägen (odds 8,00)
Miss Marvelous (odds 9,00)
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2 200/400 = 5,50. Vi kan alltså säga att om vi lyckas med Ahästen före en B-häst, har vi fått 5,50 i odds i förhållande till vår
totala insats.
Det är bara 1,50 över vinnaroddset, som var 4,00 men glöm inte:
nu har vi ett system som ger oss en vinst även om A-hästen blir
tvåa.

Därför rankar vi insatserna som följer:

I lopp där du anser att du har en klar B-häst, och rankar de andra
hästarna du vill ha med på din komb som C-hästar, spelar du givetvis mer pengar på A+B, än på komberna med A+C. I vissa lopp kan
du också känna dig så säker på att det bara finns en häst i loppet
som kan slå din A-häst, och i så fall spelar du bara B före A i andra
halvan av systemet och reducerar på så sätt insatsen betydligt.

Vi har åter spelat för 400 kronor, men nu är vår maximala utbetalning hela 4 000 kronor, vilket motsvarar ett odds på 10,00 i
förhållande till vår totala insats. Dessutom får vi en utbetalning på
1 380 kronor om vår A-häst blir tvåa bakom vår B-häst, något som
motsvarar 3,45 i odds i förhållande till vår totalinsats. Vilket inte är
illa, när vi tänker på att om vi hade spelat 400 kronor vinnare på Ahästen skulle vi bara får 4,00 i odds om han vinner. Men förlora allt
om han får stryk av B-hästen.

Exempel 3:
A - No. 1
B - No. 2
C - No. 3
C - No. 4

Cunning Cat
Flying Forever
Den Blå Vägen
Miss Marvelous

1 före 2
1 före 3
1 före 4
2 före 1

200:80:60:60:-

x
x
x
x

20.00 =
30.00 =
35.00 =
23.00 =

4 000:2 400:2 450:1 380:-

i utbetalning
i utbetalning
i utbetalning
i utbetalning

(odds 4,00)
(odds 5,00)
(odds 8,00)
(odds 9,00)

No 1 Cunning Cat är återigen nyckelhästen och hans odds är som
sagt var 4,00.
Komboddsen är:
1 före 2: 20,00
1 före 3: 30,00
1 före 4: 35,00
Nu ska vi spela för ca 400:- men vi vill ha större vinst om resultatet blir 1-2 än om det blir 1-3 eller 1-4.

HUR HÄSTEN ÅKER ÄR VIKTIGT.
HUR DEN KOMMER FRAM ÄR ÄNNU VIKTIGARE.

MARCEL JORDAN
HORSE TRANSPORT

En häst ska tävla i en grupplöpning i Tyskland. En annan ska till hingst i Frankrike. En
tredje är på väg hem från Irland med en dyr dräktighet i livmodern och ett föl vid sidan.
I alla fallen handlar det om att göra resan så behaglig som möjligt. Hästen ska nå sitt mål
i bästa tänkbara fysiska och psykiska kondition.
För det krävs inte bara perfekt byggda och underhållna bilar. Utan framförallt skickliga
förare med hästkänsla som vet om och när varje individ behöver extra tillsyn. Och ett
nätverk av människor och företag med all tänkbar kompetens i hela Europa.
Du lämnar din häst till oss. Sedan ska du bara ta det lugnt och veta att den kommer
dit den ska när den ska. I bästa tänkbara kondition.
Läs mer om våra tankar och vårt koncept på www.marceljordan.com

• 5-stjärniga transporter
• Täta transporter till/från
Skandinavien till hela Europa
• Dörr till dörr
• Bas och vilostallar i Holland
• Specialutbildade förare med
bred och djup hästkunskap

MARCEL JORDAN HORSE TRANSPORT
www.marceljordan.com +31(0)6-27 838 135

marceljordon.indd 1
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