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NICE TO KNOW

Når du er til væddeløb, gælder det 
om at bruge alle sanser: Lyt, se og 
indsnus stemningen.

Der melder sig sikkert en masse 
spørgsmål, og så skal du bare spørge 
løs hos de andre tilskuere eller per-
sonalet. Og du får garanteret svar, 
for væddeløbsfolket elsker sporten.

Udforsk banen, vær nysgerrig, og 
når sulten og tørsten melder sig, kan 
du altid få noget at spise og drikke. 
Hvis du også vil have spænding, så 
spil i totalisatoren. Selv et vædde-
mål på 20 kroner kan være nerve-
pirrende - ja, du kan faktisk spille for 
helt ned til 50 øre (én række i spillet 
V75).

På TV-skærmene kan du se en 
række forskellige tal. Jo lavere tal, jo 
større favorit er hesten. Odds-tallet 
udtrykker gevinstens størrelse for 
en spillet 10´er.

Har en hest fx. odds 55, betyder det, 
at gevinsten er 55 kr. for hver 10 kr. 
der er spillet. Har du spillet for 100 
kr. vinder du således 550 kr. 

KOM GODT I GANG!

Spil på væddeløb bliver kaldt et 
videnspil, men det er faktisk let at 
spille, og du behøver ikke den store 
viden for at komme i gang.

Find den hest, som tiltaler dig mest, 
sæt for eksempel en 20´er i Plads på 
den (Plads er spillet, hvor din hest 
”bare” skal være blandt de tre første 
i mål ) og oplev spændingen. Enklere 
bliver det ikke, men du skal så heller 
ikke forvente den store gevinst.

Du kan spille helt op til sidste minut 
før løbets start. 

Prøv også for 100 kr. Lyn V5 og vær 
med i spillet om de store penge.

VI FORESLÅR DE ENKLE SPIL  
TIL AT FÅ DIG IGANG
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Her skal man finde frem til de tre heste, der kom mer 
først over målstregen i ét løb, i rigtig række følge. Mindste 
indskud er 2 kr. pr. kombination. Hvis ingen spillere har 
fundet frem til den rigtige trio-kombination, så overføres 
gevinstpuljen, som en Jackpot til dagens sidste triospil. 
Udfyld altid kupon når du spiller trio.

I Tvilling gælder det om at finde de to heste der kommer 
først i mål uanset rækkefølge. Mindste indskud er 5 kr. pr. 
kombination.

I V4 gælder det om at finde vinderne af fire på forhånd 
udvalgte løb. Du får gevinst hvis du har 4 rigtige (eller 3 
rigtige, hvis ingen har 4 rigtige). Rækkeprisen er 2 kr. Kan 
spilles via kupon og som Lyn-spil.

I V5 gælder det om at finde vinderne af fem på forhånd 
udvalgte løb. Du får gevinst hvis du har 5 rigtige (eller 4 
rigtige, hvis ingen har 5 rigtige). Rækkeprisen er 1 kr. Kan 
spilles via kupon og som Lyn-spil.

I V65 gælder samme regler som i V5, dog med gevinster 
til spillere med både 5 og 6 rigtige. Findes inden vinder, 
overføres pengene videre til Jackpot.

Her skal din hest komme ind mellem de 3 første for at 
give gevinst. Mindste indskud er 10 kr. 

Vinder er det enkleste spil, du kan spille. Her skal du bare 
regne ud, hvilken hest der kommer først over stregen, og 
gør den det, så har du vundet. Mindste indskud er 10 kr.

V4

V5

V65

TRIO
(ALLE LØB)

TVILLING
(ALLE LØB)

PLADS
(ALLE LØB)

VINDER
(ALLE LØB)



”MARMELADECHAUFFØR”
Nedsættende udtryk om en kusk som har 
tabt. Høres mest fra dårlige tabere blandt 
spillerne!

”DØDENS”
Positionen udvendigt for førerhesten, som 
man på travbanen benævner som ”dødens”. 
Det har den simple årsag, at de heste, der 
løber i ”dødens”, ofte bliver trætte til slut, 
da positionen udvendigt uden ryg tærer på 
kræfterne.

”PARADETRAVER”
Betegnelse for en hest, der set fra siden 
har en meget smuk stil, men også kan have 
en negativ undertone, når man mener, at 
hesten ikke har et særligt effektivt trav.

”PULLER”
Når en hest trækker hårdt i linerne og gør 
tempostyring vanskeligt. Puller en hest 
meget hårdt, er det som regel ikke nogen 
fordel, idet hesten derved spilder gode 
kræfter.

”SNÆVER PASSAGE”
En hest har været for tæt på en konkurrent 
– hvilket kan medføre, at hesten 
diskvalificeres.

”PULLE OP”
Dette er en vending, som ofte bruges, når 
én eller flere heste dæmper tempoet. Det 
sker oftest kort efter start, når hestene har 
fundet deres position i feltet.

”STAYER”
Nogle heste er mere stærke end decideret 
hurtige og foretrækker derfor lange  
distancer på 2500 - 3000 meter, de  
såkaldte stayer-distancer. 

”VINDERHULLET”
Hvor ”dødens” er en krævende position i et 
travløb, er ”vinderhullet” - positionen i ryg 
på førerhesten - en af de mest attraktive. 
I denne favorable position bliver hesten 
”suget med” som en cykelrytter, der ligger 
”på hjul” og sparer derved ofte kræfter til en 
sejrsgivende finish.

”PRÆMIERÆKKEN”
De første placeringer i et løb, der betyder, at 
hesteejeren får en af løbets pengepræmier, 
oftest de 5 første i mål.

”TOTALISATORRÆKKEN”
De første placeringer i et løb, der betyder, 
at spillerne har mulighed for at få gevinst i 
totalisatoren, oftest de 3 første i mål.
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Forstå  
travsportens slang...

 ”Verdens Mindste Travbane” Bornholms Brand Park er bare 580 m i omkreds, hvilket gør 
den til den mindste permanente travbane i verden. De snævre sving gør banen teknisk svær 
for heste og kuske. Blev åbnet i 1960 og hr nu løb fra april-oktober. Der er 2 professionelle,  
ca. 100 amatørtrænere og ca. 200 travheste i startbar alder 2-14 år.




