FORSTÅ VÆDDELØBSSPORTENS SLANG
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.
NOGET AT TRÆDE I
Siges om en galophest, der foretrækker
et blødt banelegeme, som det oftest er
tilfældet med de danske græsbaner, forår
og efterår.
PARADETRAVER
Betegnelse for en travhest, der set fra siden
har en meget smuk stil, men det kan også
have en negativ undertone, når man mener,
at hesten ser bedre ud end den reelt er.
PULLER
Når en hest trækker hårdt og gør
tempostyring vanskeligt. Puller en hest
meget hårdt, er det som regel ikke nogen
fordel, idet hesten derved spilder gode
kræfter.

SPILLEGUIDE
HÅNDBOG I SPIL
PÅ HESTE

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 positioner i feltet.
STAYER
Nogle heste er mere stærke end
decideret hurtige og foretrækker derfor
lange distancer på op til 3500 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, hvis der vel at mærke
byder sig angrebsplads.
PRÆMIERÆKKEN
De første placeringer i et løb, der betyder, at
hesteejeren får en af løbets pengepræmier,
oftest de 5 første i mål.
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DU KAN

LÆR AT SPILLE PÅ HESTE

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 personalet
i spilleboderne. Og du får garanteret svar for
væddeløbsfolket elsker sporten.
Hvis du vil have ekstra spænding, så spil i totalisatoren. Selv
et væddemål på 20 kroner kan være nervepirrende - ja, du
kan faktisk spille for helt ned til 1 kr. (Én række i V5-spillet).
På TV-skærmene indenfor i restauranten og i galopbaren
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 for eksempel 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. Bemærk odds
kan ændre sig helt frem til løbets start. Først da kendes det
præcise odds.

GODE TIPS OG TRICKS

Spil på væddeløb bliver kaldt et videnspil, men det er
faktisk let at spille, og du behøver ikke den store viden
eller økonomi 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.
VI FORESLÅR DE ENKLE SPIL TIL AT FÅ DIG I GANG

også være med
til præmieoverrækkelse

STARTMETODER

I galopløb er der kun én form for start, som er fra
startboksene. I travløb/montéløb benyttes der to former
– voltestart og autostart. Voltestart benyttes typisk hvor
hestene ikke har tjent lige mange penge i deres karriere,
hvorfor de heste, der har tjent mest, tillægges ekstra
meter i løbet. Dette er for at give et så fair løb som muligt.
Der trækkes en snor mellem volterne og rammes denne
før start dømmes der omstart. To omstarter medfører
diskvalifikation. I løb med autostart starter alle hestene
fra samme sted bag en startbil.

KUSKE- OG JOCKEYFARVER

I trav eller montéløb har hver kusk eller jockey sin egen
personlige dragt, så man kan se på lang afstand hvem
der kører eller rider hvilken hest. Disse dragter er afbilledet
i løbsprogrammet ud for de startende heste. I galop rider
jockeyerne, modsat trav, altid i hesteejernes farver. Disse
vises ligeledes i løbsprogrammet.

LØBSFARVER

Hvert løb på programmet har sin egen farve og de heste,
som skal deltage i løbene, bærer nummerskilte i en
tilsvarende farve. Nummerskiltene har de på både under
opvarmning og under løbet, så du kan følge en specifik hest
helt fra den varmer op til den kører over målstregen. Hvilket
nummer og farve der hører til de enkelte løb, fremgår af
løbsprogrammet samt af et skilt på banens inderkreds.

DISTANCER

Alle løb er fastsat til en bestemt distance. På Jydsk
Væddeløbsbane afvikles alle travløb over distancerne
1800, 2300 og 2880 meter plus eventuelle tillæg. Løb
på 1800 meter betegnes som kort distance, 2300 meter
er normal distance, mens 2900 meter betegnes som
langdistance/stayerdistance.
Galopdistancer er generelt kortere. Her afvikles sprinterløb
fra 700 meter, mellemdistancen er 1550 meter, mens
derby-distancen er 2200 meter.

PRÆSENTATION & AFVIKLING AF LØB

Få minutter før et løb kaldes alle heste til præsentation. Her
passerer de forbi publikum i nummerorden, så du kan få et
sidste kig på travhestene. Galophestene derimod samles
i et område kaldet ”paddocken”. Her sidder jockeyerne op
og hestene går derefter på banen for at blive præsenteret
for publikum. Herefter galoperer de til startboksen.
Så snart et løb er skudt i gang lukkes spillet. Hvis en
travhest galoperer under løbet, har kusken ganske få
meter til at få den ned i trav igen og skal trække ud og
væk imens, så vedkomende ikke er til gene for de øvrige.
Lykkes det ikke tidsnok diskvalificeres hesten af løbet.
Tredje gang hesten galoperer bliver den diskvalificeret lige
som en galop indenfor de sidste 100 m inden mål medfører
en diskvalifikation.

Her skal din hest komme ind mellem de 3 første for at give
gevinst. Mindste indskud er 10 kr.
TVILLING (ALLE TRAVLØB)
I Tvilling gælder det om at finde de to heste der kommer
først i mål uanset rækkefølge. Mindste indskud er 5 kr.
pr. kombination. Denne spilleform gælder kun i travløb.
KOMB (ALLE GALOPLØB)
I KOMB skal man gætte de to første heste i korrekt
rækkefølge for at få gevinst. Mindste indskud er 5 kr.
pr. kombination. Denne spilleform gælder kun i galopløb.

Generelt må en kusk/rytter aldrig være til fare eller gene
for andre deltagere – her er væddeløb en gentlemansport
og handler meget om dygtighed, disponering og taktik.

TRIO (ALLE LØB)
Her skal man finde frem til de tre heste, der kommer
først over målstregen i ét løb, i rigtig rækkefølge. 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.

Alle der gæster Jydsk Væddeløbsbane er meget velkomne
til at gå en tur på staldterrænet og se hvordan kuskene/
rytterne og deres hjælpere arbejder med hestene op til
løbene. Man må blot ikke være til gene. Der kan man
også mærke intensiteten og opsnuse de nyeste staldtips.

V4
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.

SPILLEFORMER

VINDER (ALLE LØB)
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.
PLADS (ALLE LØB)

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

1{

CACKA DUN BOY (S)
8,mkbr. v. v Opus Broline -

Final Lap v Ogorek
Opdr: Opdrættet I Sverige
Ejer: Dorthe Jakobsen
Rød/sort,
Jakobsen Dorthe (Andersen M)a

1
2
3
4
5
6
7

{

1800:1

10: 3 1-0-0 17,5a 7.800

16,6L

Jakobsen D
Jakobsen D
Andersen M
Svendsen B
Jakobsen D

*14,1AK

09: 15 5-2-0 14,1a 88.072

År 20/11 -9m
Sk 7/12 -2m
År
5/2 -4
År
5/3 -6
År
19/3 -1m

4/ 1800
2/ 2100
1/ 1840n
7/ 1800
5/ 1800

244.765

1
2
6
0
1

17,7
17,3
19,6
17,8
17,5

Tot: 53 10-8-3

a
a
a
a

-

-

184
116
87
289
124

SÅDAN LÆSES TRAVSTARTLISTEN
FØR DU GØR DINE INDSKUD
FØRSTE LINIE
Hestens samlede resultat i indeværende
og forudgående år (i dette tilfælde 2010
og 2009). Antal starter, første-, anden-,
tredjepladser, bedste km-tid og indkørt
præmiesum i den pågældende sæson.
Tallene yderst til højre markerer hestens
totale karriereresultat.
1

2 HESTENS NAVN
Ved udenlandske heste angives landet
i parantes efter hestens navn:
(S) = Sverige, (N) = Norge
(US) = USA, (F) = Frankrig
(SF) = Finland, (DE) = Tyskland,
(NL) = Holland.

3

DISTANCEANGIVELSE
Første hest, der starter fra en bestemt
distance (i dette tilfælde 1800 m)
indeholder denne oplysning. Løbets
grunddistance er derfor altid anført ved
hesten med startnummer 1, mens evt.
tillæg ved snorestart er anført ved den
første hest med et bestemt tillæg. Tillæg
er desuden i programmet fremhævet ved
hjælp af en tykkere streg over den første
tillægshest: Er distanceforskellen mellem
hestene mere end 20 m, benyttes en
ekstra tyk streg. Hestenes distancer er
beregnet efter grundpræmiesummen på
anmeldelsesdagen; i programmet anføres
de grundpræmiesummer, der er aktuelle,
når programmet trykkes. Dette kan medføre,

8’
5’
5’
25’
8’

at en hest ved starten har indtjent et
højere beløb end det, der er nævnt i løbets
proposition (f.eks. 2-årige heste med højst
5.000 kr.). Grundpræmiesummen står
yderst til højre i samme linie som hestens
navn. Ved autostart starter alle heste fra
samme distance. At et løb afvikles med
autostart, vises ved hjælp af
4 HESTENS REKORD
Hestens rekord i snorestart, rekord i autostart
og grundpræmiesum (= indtjente kr. i alt).
Bogstaver ved rekorden angiver: k = rekord
sat over kort distance (1600-1999 meter) m =
rekord sat over mellemdistance (2000-2499
meter) l = rekord sat over lang distance (2500
meter eller mere) * = rekord sat som vinder
5 TOTALISATORNR.
Det store 1-tal yderst til venstre markerer
hestens totalisator-nummer.
Under hestens navn markerer:
1. linie: hestens alder, farve, køn
(h = hingst, v = vallak, hp = hoppe) og
faderens navn.
2. linie: markerer hestens mor/morfader).

3. linie: Hestens opdrætter
4. linie: markerer hestens ejer.
5. linie: markerer farven på kuskens køredragt.
6. linie: markerer hestens kusk (fremhævet).
I parantes hestens træner. I forbindelse med
træners navn betyder (a) amatør.
6 HESTENS FEM SENESTE STARTER
Fra venstre: Kusk, bane, dato, løb, startplads,
distance, placering, km-tid (evt. d g markerer,
at hesten er blevet diskvalificeret for galop,
g markerer at hesten undervejs har haft
galop. Yderst til højre eventuelle odds samt
løbets førstepræmie. Et a markerer, at løbet
har været med autostart. Et k markerer, at
hesten har været i prøveløb. Et gk markerer,
at hestsen er blevet godkendt i prøveløb. Et
m markerer, at hesten har været i montéløb.
Et km markerer, at hesten har været i
montéprøveløb.
7
KUSK OG TRÆNER
Navnet angivet med fed skrift er kusken
i løbet. Er der angivet yderligere et navn,
er dette hestens træner.
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MAIDEN MISS (IRE)

B 59

1

4, brun hp Xaar-Cheeky Weeky / Cadeaux Genereux (Ire Irland)
RØD,hvid bombe;blå;blå Pia Gram 3
Birgitte Nielsen 4
Kl 28/ 6-2 a 12.000 h4 1600 gr gd 1.35,1 Fakir 63
Od 25/ 7-4
15.000 h3 1650 gr gd 1.40,5 Grand Avenue 57
År 4/ 9-8
10.000 h4 1550 gr gd 1.37,3 Chiave 59
5
Kl 26/ 9-8 a 10.000 h4 1600 gr lt 1.38,5 Bologne 64
År 3/ 10-6 22.800 h4 2000 gr gd 2.10,1 My Dear Frien 56

2

Pia Gram (61)

Formtal:
Maiden Miss 60
Joseph Locke 59
Baggins 65
River Hill 66
Fars Ferrari 66

55
59
59
58
57
57

Livs:
2009:
2008:
2-3,5
11-15
4-5
6-2,5
12-m

20 1-1-1
9 0-1-1
7 1-0-0
11 B 60
11 B 52
11 B 54
9 B 58
12 B 55

19.100
13.200
4.500
P Gram
P Gram
P Gram
P Gram
P Gram

405
215
198
125
404
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SÅDAN LÆSES GALOPSTARTLISTEN
FØR DU GØR DINE INDSKUD
1 Hestens start- og totalisatornummer.
Hestens navn og vægten (rytterens vægt +/evt. tillæg eller lettelser). Et B foran vægten
betyder at hesten løber med såkaldte
blinkers. Jockeyens navn.

Er der anført et tal i parentes efter navnet er
det den vægt hesten egentlig skulle løbe med,
men som i givet fald er korrigeret for lettelse
(lærlingerytter) eller evt. overvægt (fordi rytteren
ikke er i stand til at ride den tiltænkte vægt).

2 Hestens alder, lød, køn, mor, far, morfar
og i parentes navnet på hestens opdrætter.
Er hesten af udenlandsk opdræt angives
dette i parentes efter navnet. Derefter
karrierens samlede resultat (antal starter,
sejre, andenpladser, tredjepladser og total
indløbet præmiesum.
3

Beskrivelse af ejerfarverne (som også
vises grafisk til venstre). Derefter resultater
opnået i indeværende sæson.

4 Hestens træner. Et (a) angiver at der
er tale om en amatørtræner. Er der ingen
angivelse bag navnet, indikerer dette at
træneren er professionel. Dernæst følger
hestens formtal, som er handicapperens
vurdering af hestens generelle formåen.
Tallet ligger normalt mellem 40 og 100.
Derefter foregående sæsons resultater.
5 Resultaterne fra hestens seneste fem
starter. Først en angivelse af banen
(Kl = Klampenborg, Tä = Täby, O = Odense,
Ål = Aalborg, Å = Århus, Jä = Jägersro, Ö =
Övrevoll, G = Göteborg, Bl = Blommerød.

GB = England
T = Tyskland
F = Frankrig
I = Italien

Datoen og løbets nummer den pågældende
dag. Derefter præmiesum til løbets vinder og
angivelse af løbstype (f.eks. h3 = handicap
klasse 3, a = amatørløb, md = maiden (ikke
vundet løb), av = aldersvægtløb). Dernæst
løbets distance og underlaget (gr = græs),
dt = dirttrack). Så banens beskaffenhed den
pågældende dag (nt = noget tung, gd = god,
bl = blød, lt = let, tg = tung). Derefter den tid
hesten var om at løbe distancen. Så følger
navnet på hesten som vandt det pågældende
løb og hvilken vægt den løb med og de
tilsvarende oplysninger for hesten, der blev
nummer to i løbet. Tallet derefter angiver det
formtal hesten viste i løbet. Siden vises hestens
placering i løbet og afstanden til vinderen
ved målpassage. Endelig oplyses antallet af
startende heste i løbet, hvilken vægt hesten bar,
rytterens navn samt det eventuelle vinderodds
på hesten, angivet for et indskud på 10 kroner.

