
Bruk av Totopro XV i-fm systemspill på hest, egne erfaringer og meninger. 

(Av Stein Holthe Rosenlund, del 1 - Innledning) 

Jeg har i mange år vært bruker av Totopro (TP) i-fm systemspill på hest og der jeg har høstet 
en del erfaringer som jeg nå vil dele med andre spillere, gamle som nye og som i mange 
tilfeller er ukjent med mange av de iboende mulighetene som ligger i TP. 

Selv bruker jeg TP XV, en webbasert løsning der man spiller via internett uten å laste ned TP 
til egen PC, ref TP XII. TP XV inneholder mange reduksjoner som kan være ukjente for 
mange spillere, men som også gir spennende innfallsvinkler og muligheter i eget systemspill. 

I mine øyne er TP XV uten tvil den beste spilløsningen og systemverktøyet på markedet i 
dag, et brukervennlig verktøy med egenskaper og reduksjoner som på en utmerket måte 
speiler egen statistikk, kompetanse, analyse og til slutt systemet som det endelige produkt.   

Slik jeg kjenner og opplever en del andre spillere, synes disse ganske tradisjonelle, 
konservative og lite endringsvillige i sitt systemspill. De spiller gjerne det samme systemet 
med de samme reduksjonene år ut og år inn helt uten å kjenne til andre, langt bedre og mer 
spennende innfallsvinkler og reduksjonsmuligheter som gir mer «Bang for the Buck».  

Med dette menes at man med fordel kunne ha vurdert og benyttet andre typer av 
reduksjoner sammen med de gamle eller bare som selvstendige reduksjoner i TP, og der 
disse endringene vil ha redusert innleveringsprisen ytterligere uten at man oppnår å ha 
redusert for mye og at man ungår å oppleve at en har «skjært av seg haka». 

Når det er sagt finnes det allikevel ingen eksakte fasitsvar i dette gamet, men at hver enkelt 
spiller de systemene man føler for, at man tar egne valg basert på f. eks statistikk, kunnskap, 
lommebok, analyse av hver spilleomgang og samtidig akseptere risiko med bakgrunn i mål 
og mening med spillet. 

Om man har til rådighet kr 300 å spille V75 for, sier det seg selv man må ta noe risiko i spillet 
om målet er «å lukte på» en fem eller sekssifferet gevinst. God hjelp på veien er også en stor 
dose egen trygghet og tålmodighet, å ha god forståelse om systemspill generelt, inneha 
kompetanse og kunnskap om hestene, hva skjer i fra start, hvilken hest får mest sannsynlig 
teten, hvordan løpet blir kjørt, omgangens vanskelighetsgrad etc. 

Denne miksen i kombinasjon med et godt systemverktøy som inneholder plausible 
reduksjoner relatert til statistikk er det jeg benytter i mine systemspill. Allikevel er det å oppnå 
full klaff i f. eks i V75 ekstremt vanskelig da alt skal stemme, herunder systemramme og 
systemets vanskelighets grad som må gjenspeile vinnerrekka som blir til underveis. En stor 
dose med flaks må vel også til om man skal få full klaff i denne spilleformen og samtidig 
bevare et fornuftig innsatsnivå på sine spill. 

Statistikken er bygget opp over en 3års periode med mye prøving og feiling av hvilke 
reduksjoner i TP som er verdt et dypdykk og som man burde føre statistikk på. Dette er 
reduksjoner som erfaringsmessig synes greie og kombinere sammen med andre 
reduksjoner. Et mål har også vært å prøve å finne en reduksjonsmal som benyttes hver gang 
uten store endringer. Statistikken jeg pr d.d. har er kun ment for V75 og V86, både norske og 
svenske omganger der norske spillere har kunne levere spill til Sverige. 

Statistikken lagres i XL som inneholder en del utregner og formler som igjen viser 
treffprosenten og hvor troverdige (plausibel) de forskjellige reduksjonene synes å være. 
Samtidig ligger det inne linker mot superprogrammet til Radsoft, løpsresultater og 
markeringsoversikten til Norsk Rikstoto. 



I neste innlegg (2) som kommer i slutten av april vil jeg ta for meg reduksjonsformen Blokker 
i TP XV og hvilke reduksjonsmuligheter som ligger her og som jeg benytter. 

Jeg vil ta utgangspunkt i en systemmal som heter «Rosenlunds 12-blokkers system» og som 
ligger til felles benyttelse i TP. 

Jeg vil også ha som tema en innfallsvinkel og spennende blokktilnærming (utganger) relatert 
til markeringsoversikten (folkeranken) og som jeg benevner som «50, 75 og 100-prosenten». 

Riktig god påske til samtlige og lykke til med eget spill "#$% 

 

Påskehilsen Stein HR    


