
SPILL-
VEILEDNING
I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de en-
kelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.
Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupon-
gen koster når den er fylt ut. Husk at dersom dere leverer en 
kupong og det viser seg at den er dyrere enn dere trodde, kan den 
enkelt makuleres igjen hos funksjonæren i luken.
Vær ikke redd for å spørre vårt flinke personale som selger spill, 
eller henvend dere til de som sitter i spillelukene dersom dere 
lurer på noe. De er der for å hjelpe dere!



DETTE ER VINNER OG PLASS 
Dette er de to enkleste spillene. Begge er spill man spiller for ett og ett løp av gangen.
Vinnerspillet går ganske enkelt ut på å tippe vinneren i et løp.
I plasspillet skal hesten du spiller på bli blant de tre første i mål for at du får premie (blant de to 
første hvis det er seks eller færre hester oppført i programmet for løpet).
Du benytter samme type kupong for disse to spillene.

HVA KAN DU VINNE?
Minsteinnsatsen i vinner og plass-spillet er kr 5.
Premiebeløpet avhenger av odds og innsats. Dersom du har satset 50 kroner på en vinner som gir 
5,00 i odds, vinner du 250 kroner (50 kroner x 5,00). Odds x innsats = gevinst. 
Når du ser på oddstavlen på seremoniplass vil oddsene der være lik hva du får igjen ved en innsats 
på kr 10 i vinnerspillet. Står det en vinnerodds på 72 vil det si du får kr 72 igjen for å spille kr 10 i 
vinnerspillet på denne hesten.
Oddsene i plassspillet regnes ut etter at løpsresultatet er klart. Dette er et lavoddsspill, og oddsene 
ligger ofte mellom 1,5 og 5.

Eksempel 1
På alle kuponger du spiller på Forus Travbane må 
det strekes F på bane. Øverst til høyre bestemmer 
du hvor mye du skal satse per hest. Ukedag må 
fylles ut. I programmet finner du hvilket 
løpsnummer du skal spille på. Dette står oppe til 
venstre for hvert løp i programmet. I rubrikken 
«Spill» velger du om du vil spille vinner (V), 
plass (P) eller både vinner og plass (VP) på hesten 
eller hestene du har krysset av for. Dersom du 
streker VP er hesten du har krysset for med i både
vinner- og plasspillet.  Når dette er fylt ut skal du
velge hvilken hest du mener vinner løpet. 
I eksempelet har vi satset kr 50 på at hest nummer 
6 vinner løp nummer 3. 
Prisen for denne kupongen er kr 50.

Eksempel 2
Vi streker P for plasspill, og F (Forus Travbane) 
med ukedag tirsdag. Vi spiller her for kr 100 per 
hest, i løp nr. 1. Vi streker hest nr. 11 for at den skal 
komme blant de tre første i mål.  
Prisen for denne kupongen er kr 100.

Eksempel 3
Her spiller vi hest nr. 7 i både vinner- og plasspillet 
(VP). Dersom hesten vinner vil vi vinne i begge 
spillene. Dersom den blir nr. 2 eller 3, vinner vi bare
i plasspillet. Innsatsen er kr 20, og siden vi spiller 
begge spill vil kupongen koste 2 spill x 20.
Prisen for denne kupongen er kr 40.



DETTE ER DUO 

Er et spill man spiller for ett og ett løp av gangen.
Duo-spillet går ut på å tippe de to første hestene i mål, i riktig rekkefølge. 
Den enkleste måten å spille Duo på er å markere en hest som vinner og en hest på andreplass. Da 
har du spilt en rekke «rett fram». For å øke vinnersjansene, kan du gardere med flere hester.

HVA KAN DU VINNE?
Minsteinnsatsen i DUO spillet er kr 10 per rekke.
Premiebeløpet avhenger av odds og innsats. Dersom du har satset 10 kroner på en vinnerrekke som 
gir 40,00 i odds, vinner du 400 kroner (10 kroner x 40,00). Odds x beløp per rekke = gevinst. 

Eksempel 1
På alle kuponger du spiller på Forus Travbane må 
det strekes F på bane. Øverst til høyre bestemmer 
du hvor mye du skal satse per rekke. Ukedag må 
fylles ut. I programmet finner du hvilket 
løpsnummer du skal spille på. Dette står oppe til 
venstre for hvert løp i programmet. Når dette er fylt 
ut skal du velge hvilke hester du mener kommer på 
de to første plassene i løpet i riktig rekkefølge. I 
eksempelet har vi streket for at hest nummer 1 og 
2 kommer på første eller andre plass, mens hest 
nummer 3 eller 4 blir nr. 2 i løpet. Dette blir 6 rekker
og vi har krysset for å satse kr 10 pr rekke.
Prisen for denne kupongen er kr 60.

Eksempel 2
Streker for F (Forus Travbane) med ukedag tirsdag, 
spiller her for kr 10 per rekke. Spiller i løp nr. 1.
Vi krysser av hest nr. 1, 2 og 3 på både første og 
andreplass. De to første i løpet må da være blant 
disse tre hestene for å få premie. 
Dette blir 6 rekker til en rekkepris på kr 10.
Prisen for denne kupongen er kr 60.

Eksempel 3
Her mener vi hest nr. 1 vinner løpet og hestene 2 
eller 3 kommer på andreplass. Rekkeprisen er kr 50.
Dette blir 2 rekker x kr 50 per rekke.
Prisen for denne kupongen er kr 100.



DETTE ER TRIPPEL 
Er også et spill man spiller for ett og ett løp av gangen.
Trippelspillet går ut på å tippe de tre første hestene i mål, i riktig rekkefølge. 
Oddsene i trippelspillet kan bli store dersom favoritten i spillet ikke vinner, og enda større dersom 
favoritten ikke er blant de tre første i mål. Den enkleste måten å spille trippel på er å markere en 
hest som vinner, en hest på andreplass og en hest på tredjeplass. Da har du spilt en rekke rett fram. 
For å øke vinnersjansene, kan du gardere med flere hester.

HVA KAN DU VINNE?
Premiebeløpet avhenger av odds og innsats. Dersom du har satset 2 kroner på en vinnerrekke som 
gir 440,00 i odds, vinner du 880 kroner (2 kroner x 440,00). Odds x beløp per rekke = gevinst. Odd-
sen i Trippel kan nå opp i flere tusen. 

Eksempel 1
På alle kuponger du spiller på Forus Travbane må 
det strekes F på bane. Øverst til høyre bestemmer du 
hvor mye du skal satse per rekke. Ukedag må fylles 
ut. I programmet finner du hvilket løpsnummer du 
skal spille på. Dette står oppe til venstre for hvert løp 
i programmet. Når dette er fylt ut skal du velge 
hvilke hester du mener kommer på de tre første 
plassene i løpet i riktig rekkefølge. I eksempelet har 
vi streket for at hest nummer 1 og 2 kommer på 
første-, andre- eller tredjeplass. Hest nummer 3, 4 og 
5 kommer på andre- eller tredjeplass. Dette blir 24 
rekker, og vi har krysset for å satse kr 2 per rekke.
Prisen for denne kupongen er kr 48.

Eksempel 2
Streker for F (Forus Travbane) med ukedag tirsdag, 
spiller her for kr 10 per rekke. Spiller i løp nr 1.
Vi krysser av for at hest nr. 1 skal vinne, hest nr. 2, 3 
og 4 kommer enten på andre- eller tredjeplass, mens 
hestene 5 og 6 kan komme på tredjeplass.
Dette blir 12 rekker til en rekkepris på kr 10.
Prisen for denne kupongen er kr 120.

Eksempel 3
Her mener vi hest nr. 1 vinner løpet og hestene 2, 3, 
4, 5, 6 og 7 kommer på andre- eller tredjeplass. 
Rekkeprisen er kr 2. Dette blir 30 rekker x kr 2 per 
rekke.

Prisen for denne kupongen er kr 60.



DETTE ER DAGENS DOBBEL
Spillet går ut på å finne riktig vinner i to forhåndsbestemte løp. Oftest de to siste V5- eller V75-
løpene. For å vinne må du ha riktig vinner i begge løpene.

HVA KAN DU VINNE?
Premiebeløpet avhenger av odds og innsats. Minste innsats i Dagens dobbel er kr 5 per kombinas-
jon. Antall kombinasjoner finner du ved å multiplisere antall hester du har i hvert av løpene på din 
kupong. Dersom du har spilt for kr 5 per kombinasjon og oddsen blir 25,5 vinner du kr 5,- x 25,5 = 
kr 127,50.

Eksempel 1
Her streker vi for at hest nr. 1 skal vinne i første 
Dagens dobbel-løp og hest nr. 5 i andre løp. Dette blir
én rekke. Vi spiller kr 50 i innsats per rekke. Prisen 
for denne kupongen blir kr 50.

Eksempel 2
Vi streker for hest nr. 1 og 2 i første Dagens dobbel-
løp og hestene 5, 6 og 7 i andre Dagens dobbel-løp.  
Dette blir 2 hester x 3 hester som blir 6 rekker. Vi 
har streket for kr 20 per rekke. Prisen for denne 
kupongen blir kr 120.

DETTE ER V4
Spillet går ut på å tippe riktig vinner i fire forhåndsbestemte løp.

HVA KAN DU VINNE?
Premiepotten fordeles likt mellom alle som har fire riktige.

Eksempel 
På denne kupongen har vi streket for én hest i første 
avdeling, fire i andre, fire i tredje og fire i fjerde 
avdeling. VI har streket for kr 2 i innsats per rekke. 
Vi beregner da prisen med å multiplisere hestene i 
hver avdeling og til slutt med rekkeprisen. 
1 x 4 x 4 x 4 x 2. Prisen for denne kupongen er kr 64.



DETTE ER V5
Minsteinnsats per rekke er kr 1. Dersom du øker innsatsen per rekke vil du få V5-premien utbetalt 
flere ganger. Eksempelvis hvis du spiller kr 10 per rekke vil du få V5-utbetalingen 10 ganger der-
som du har tippet riktig i alle 5 løpene.

HVA KAN DU VINNE?
Premiepotten fordeles likt mellom alle som har tippet riktig i alle fem løp. Dersom ingen har fem 
riktige blir det utbetaling på fire riktige.

Eksempel
På denne kupongen har vi streket for innsats kr 1 
per rekke. Tirsdag og banekode F for Forus Travbane. 
Det er ofte to V5-spill samme dag, og vi har streket 
for V5A som du finner øverst på siden i programmet.
Vi har streket to hester i første avdeling, en i andre, 
seks i tredje, to i fjerde og fem hester i femte 
avdeling. Hvert løp må multipliseres og til slutt 
sammen med innsats per rekke. 
Her blir da prisen 2 x 1 x 6 x 2 x 5 x 1 = kr 120

DETTE ER V65
V65 spilles fast i Norge onsdager og fredager, men også på andre dager ved spesielle anledninger. 
Minsteinnsats per rekke er kr 1. I V65 skal man tippe riktig vinner i seks forhåndsbestemte løp.

HVA KAN DU VINNE?
I V65 er det utbetaling for både seks og fem riktige. Dersom du får seks riktige får du også en del 
femmere ut fra hvor stor kupong du har spilt. Utregning for dette finner du på rikstoto.no. Som i 
V4, V5 og V75 kan du øke rekkeprisen og få større utbetaling dersom du får premie.

Eksempel
På denne kupongen har vi streket for innsats kr 1 
per rekke. Ukedagen vi spiller er onsdag. Antall 
rekker finner vi når vi multipliserer antall hester i 
hvert løp med hverandre. 
1 x 3 x 4 x 7 x 1 x 2 = 168 rekker x innsats per rekke 
kr 1. 
Prisen for denne kupongen er kr 168.



DETTE ER V75
V75 er hestespillet med muligheten til de største premiene. V75 spilles i Norge for det meste på 
lørdager, og det går ut på å finne riktig vinner i sju forhåndsbestemte løp. Det utbetales premie 
for 7, 6 og 5 riktige. Sett en strek på nummeret til den eller de hestene du vil spille på i hvert løp. 
Jo flere hester du satser på, desto større blir dine vinnersjanser. Minste rekkepris på V75 er kr 0,50. 
Prisen på kupongen din finner du ved å multiplisere antall hester i hvert av de sju løpene med 
hverandre. Multipliser så antall rekker med prisen du velger per rekke, så får du prisen på kupon-
gen. Dersom ingen har 7 riktige overføres premiepotten til neste ukes 7-er- pott.

Eksempel 1
Her har vi streket for 50 øre pr rekke. Dersom du får 
7 riktige vil du få den opplyste 7-er-premien, pluss et 
antall 6-ere og 5-ere. Dersom du her streker på kr 1 
per rekke vil du få den oppgitte 7-er-premien to 
ganger.

Antall hester vi har streket for på denne kupongen 
er 2 x 2 x 5 x 1 x 3 x 3 x 2 = 360 rekker.
Dette multipliseres med pris per rekke kr 0,50. 
Prisen for denne kupongen er kr 180.

Eksempel 2
Her har vi streket for kr 1 per rekke. Antall hester i 
hvert løp er 1 x 2 x 6 x 1 x 3 x 3 x 2 = 216 rekker. 
Prisen for denne kupongen blir kr 216.



TRAVPROGRAM
 

Hestens navn  Hestens starter i 2012 (ant. starter -ant. 1 pl. -ant 2. pl -ant. 3 pl. -ant. øvrige pl.)
     Kr. totalt tjent i 2012  Kr. totalt tjent i 2011

  

        Bane Dato              Vinnerodds
       Hestens 5 siste starter         
 Kuskens navn  Kusk siste 5 løp løp nr/program-nr   Distanse, plass og km.tid

Ved hestens siste fem starter ser vi at det siste løpet Digital Program startet var på Forus (F) 20/03 
i løp 8 fra spor 3. Distansen i løpet var 2550 meter. Hesten ble nummer 0 på kilometertiden 1.18,3. 
a betyr at løpet gikk med autostart, slik at her uten a betyr at det var voltestart. Hesten ble i dette 
løpet kjørt av Rune Wiig.
Med store uthevede tall ser vi at hesten har rekord på 16,6 på voltestart (m = mellomdistanse, 
l=lang distanse, k= kort distanse) og 15,4 på autostart.
 
  
      Baneforkortelser:

  B =  Bjerke Travbane   ST =  Sørlandets Travpark
  Ø =  Øvrevoll Galoppbane  F =  Forus Travbane
  D =  Drammen Travbane   BT =  Bergen Travpark
  J =  Jarlsberg Travbane   L =  Leangen Travbane
  K =  Klosterskogen Travbane  BI =  Biri Travbane
  M =  Momarken Travbane

Markeringsoversikt
I V4, V5, V65 og V75 vil du alltid finne markeringsoversikt som viser hvor mange som har spilt på 
hver enkelt hest i hvert løp. De rangeres fra den mest betrodde hesten øverst til den minst betrodde 
nederst. I V5s første avdeling ser vi at hest nr. 5 er favoritt med 17311 streket på 72 % av spilte 
kuponger.

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 


