
 

 
 

 

Sidst opdateret 22/7/2019 

 

Regler for hesteløb 

1. Grænser 
 

1.1. Der er fastlagt følgende grænser for beløb, der kan vindes af en enkelt kunde på en enkelt dags 
forretning med hensyn til hestevæddeløb. 
 
1.1.1. 1.000.000 DKK – Hesteløb, hvor alle valg er i løb, der styres af en fuld, officiel tjeneste i 

Storbritannien eller Irland, udsendt direkte af SIS eller en anden udbyder, herunder shows, 
offs, resultater og direkte billeder. 
 

1.1.2. 250.000 DKK – Hesteløb i alle andre lande. 
 

1.1.3. 250.000 DKK – Travløb. 
 

2. Regler 
 

2.1. Hvis den planlagte løbebane ændres, vil alle indsatser blive ugyldige. 
 

2.2. Medmindre andet er angivet, vil alle løbsmarkeder være bundet af det officielle resultat på 
indvejningstidspunktet, og eventuelle følgende ændringer eller diskvalifikationer foretaget af 
styrende organer vil blive ignoreret. 
 

2.3. Hvis en hest nægter at komme ud af båsen eller nægter at starte, men anses for at vente på 
startsignal, vil hesten blive betragtet som en taber. 
 

2.4. Antepostindsatser. Antepostindsatser accepteres som fuldt satset, uanset om hesten løber eller 
ej. Valget vil blive slettet, hvis løbet opgives, en hest bliver udtrukket, banen ændres, eller hesten 
er blevet trukket ud af løbet på tidspunktet for indsatsens modtagelse. 
 

2.5. Hvis et antepostløb afholdes på et senere tidspunkt på samme bane, og tilmeldinger ikke 
genåbnes, vil indsatserne stå. 
 

2.6. Prognoseindsatser.  I henhold til følgende regler accepteres prognoseindsatser kun én ad 
gangen. Prognoser er tilgængelige i løb med tre eller flere løbere og vil blive afgjort i 
overensstemmelse med den anmodede prognosedividende, for eksempel computer, exacta osv. 
Prognoseindsatser, der uforvarende accepteres i løb med kun to løbere, vil blive afgjort som en 
enkelt vinder for det valg, der er udpeget til at afslutte først. Hvis én løber afslutter alene, afregnes 
prognoser, hvori den er nomineret som vinderen, på den erklærede dividende, medmindre der ikke 
gives nogen, i hvilket tilfælde prognoser vil blive afregnet som en enkelt til startprisen for løberen 
(“SP”) eller pari-mutuel-prisen. Hvis prognosen indeholder en ikke-løber, vil det resterende valg 
blive afregnet som en enkelt vinder ved SP. Ikke-navngivne favoritter accepteres ikke i 
prognosevæddemål. 
 

2.7. Trioindsatser.  Et trio er en indsats, hvor valg skal slutte først, anden og tredje i den rigtige 
rækkefølge, i løb hvor en computerdividende erklæres. De accepteres kun én ad gangen. 



 

 
 

 

Trioindsatser, der accepteres for løb, hvor ingen triodividender erklæres, afregnes som en 
prognose, med det tredje valg ignoreret. Hvis en trio indeholder en ikke-løber, vil den samlede 
indsats blive investeret i en lige prognose på de resterende valg i den skrevne rækkefølge. I tilfælde 
af en kombination med fuld dækning vil den samlede indsats blive opdelt lige som en tilbageført 
prognose på de resterende valg. Hvis der er to ikke-løbere, vil en trio blive afregnet som en enkelt 
vinder på det resterende valg. Med henblik på afregning betragtes en permutation som en række 
lige trioer. 
 

2.8. Walkovers. Disse tæller som løb, men enhver hest, der er involveret, vil blive behandlet en ikke-
løber. 
 

2.9. Udsættelser. Hvis et løb udsættes til en anden dag, vil alle valg med undtagelse af 
antepostindsatser blive ugyldige, medmindre andet meddeles i ekstraordinære tilfælde såsom 
Grand National. Hvis løbene er sat tilbage i tiden på grund af vejrforhold, reguleres afregningen af 
alle indsatser til mødet af de oprindelige annoncerede løbstider. 
 

2.10. Væddemål med faste odds. En indsats med faste odds er tilgængelig på udvalgte 
hesteløbsmøder baseret på forudsigelse af det korrekte samlede antal vindende afstande for alle 
løb ved det møde. Den maksimale afstand for et enkelt løb er 12 længder for galop og 30 længder 
for National Hunt. I tilfælde af en walkover, eller at alle heste ikke gennemfører et løb, vil der blive 
tildelt to længder til et galopløb, og der vil blive tildelt 6 længder til et National Hunt-løb. Hvis to 
eller flere løb bliver opgivet, vil alle indsatser være ugyldige, medmindre yderligere løb ikke kan 
påvirke resultatet. Afstanden vil være den officielle erklærede afstand ved indvejningen. Alle 
efterfølgende ændringer vil ikke tælle til afregningsformål. Følgende liste repræsenterer den 
numeriske enhed, der anvendes i beregningen af afstande under én længde. 
 
2.10.1. Mule – 0,05 længder 
 
2.10.2. Kort hoved – 0,10 længder 
 
2.10.3. Hoved – 0,20 længder 
 
2.10.4. Hals – 0,30 længder 
 
2.10.5. Halv længde – 0,50 længder 
 
2.10.6. Én længde – 1,00 længde osv. 

 
2.11. Favoritvæddemål med faste odds. En indsats med faste odds er også tilgængeligt på udvalgte 

møder og er baseret på et pointsystem for favoritters slutpositioner i hvert løb. Målet er at korrekt 
forudsige det samlede antal point for favoritters slutpositioner i hvert løb ved det angivne møde. 
Hvis favoritten trækkes tilbage, tildeles der 10 point for det pågældende løb. Hvis der er fælles 
favoritter, vil valget være den, der har det laveste løbsnummer. I tilfælde af en walkover, eller at 
alle heste ikke gennemfører et løb, vil der blive tildelt 10 point for det pågældende løb. I tilfælde 
af et dødt løb vil pointene for hver placering blive tilføjet og delt med antallet af valg i det døde 
løb. I tilfælde af at et løb bliver gjort ugyldigt eller opgivet, vil der blive tildelt 10 point for det 
pågældende løb. Hvis to eller flere løb bliver opgivet, vil alle indsatser være ugyldige, medmindre 
yderligere løb ikke kan påvirke resultatet. Følgende er en liste over antallet af point, der tildeles 
for den relevante placering af favoritter. 



 

 
 

 

2.11.1. Førsteplads 25 point 
 

2.11.2. Andenplads 10 point 
 

2.11.3. Tredjeplads 5 point 
 

2.12. Jockey-udfordring En indsats med faste odds er tilgængelig på udvalgte hesteløbs baseret på 
forudsigelse af, hvilken af de navngivne jockeys vil få flest point. Følgende er en liste over antallet 
af point, der tildeles for den relevante placering af jockeyens hest. 
 
2.12.1. Førsteplads – 25 point 

 
2.12.2. Andenplads – 10 point 

 
2.12.3. Tredjeplads – 5 point 

 
2.13. Et walkover tælles som en vinder og tildeles 25 point. 

 
2.14. Pointtal er baseret på jockeyens tiltænkte hest som offentliggjort i Racing Post på mødets dag. 

Hvis den angivne jockey af en eller anden grund ikke rider på den tiltænkte hest, vil hesten stadig 
tælle med i jockey-udfordring-markedet som redet af den tiltænkte jockey. Hvis jockeyen rider 
endnu en hest, som han ikke var planlagt til at ride i henhold til den dags Racing Post, så tæller 
den ridning ikke med i jockeyens samlede pointtal. Hvis en jockeys planlagte ridning bliver ikke-
løber, vil point blive tildelt som følger baseret på hestens pris på tidspunktet for tilbagetrækning: 
 
2.14.1. Odds-on – 15 point 

 
2.14.2. Evens til – 5/1 inklusive 10 point 

 
2.14.3. Over 5/1 – 5 point 

 
2.15. I tilfælde af, at en jockeys hest involveres i et dødt løb, vil de samlede point blive ligeligt opdelt 

(f.eks. dødt løb for 1. plads = samlet antal point på 35, 1. og 2., derefter ligeligt fordelt = samlet 
antal point tildelt som 17,5). 
 

2.16. Hvis et møde afbrydes, før alle løb, der involverer de navngivne jockeys, er blevet afviklet, eller 
hvis et eller flere løb, der involverer en navngivet jockey, erklæres ugyldig, vil alle indsatser være 
ugyldige, medmindre resultatet allerede er blevet bestemt. 
 

2.17. Væddemål på hestekampe. Væddemål på hestekampe kan tage form af en kamp hest mod hest 
eller en udvalgt gruppe som f.eks. tre heste. Vinderen er det valg, der opnår den bedste 
slutposition. Hvis alle heste ikke gennemfører banen, betragtes det valg, der har fuldført det meste 
af banen, som vinder. Hvis valgene falder eller nægter ved samme hegn i National Hunt-løb, 
gælder reglerne for dødt løb. Regler for dødt løb er gældende med hensyn til slutpositioner. 

 
2.18. Indsatser for kun SP-plads accepteres ikke (med undtagelse af visse specialindsatser). Hvor 

indsatser for kun plads eller indsatser, hvor pladsdelen overstiger vinderdelen, er blevet 
accepteret ved en fejl, vil forskellen være ugyldig. Med henblik på at afregne dobbelte, tredobbelte 
osv. hver vej-indsatser beregnes de som to forskellige indsatser, dvs. vinder til vinder og plads til 



 

 
 

 

plads. Pladsvilkårene for hver vej-indsatser ved den tidlige pris (alle priser inden tavleprisen), 
tavlepris (den første direkte showpris, der sendes fra banen) eller SP, er som følger: 
 
2.18.1. 2-4 løbere alle på at vinde 

 
2.18.2. 5-7 løbere 1/4 1., 2. 

 
2.18.3. 8 eller flere løbere 1/5 1., 2., 3. 

 
2.18.4. Handicap 

 
2.18.4.1. 12 eller flere løbere 1/4 1., 2., 3. 

 
2.18.4.2. 16 eller flere løbere 1/4 1., 2., 3., 4. 

 
2.19. For andre indsatser end antepost vil antallet af placerede løbere, som fastlagt i vores 

pladsregler, blive reguleret af antallet af løbere, der venter på startsignal, og ikke af antallet af 
løbere, når prisen er lagt. 

 
2.20. Afregning af indsatser. I tilfælde af, at der ikke returneres nogen SP fra vinderne af hesteløbet, 

vil den sidst givne branchepris blive brugt til afregningsformål. I tilfælde af at der ikke blev brugt 
nogen branchepris, vil tote-returneringen blive brugt til afregningsformål og omvendt. Hvis ingen 
af priserne erklæres, vil indsatser være ugyldige. Tote er et udbytte, der udbetales fra puljen. 
Puljen genereres fra personer, der lægger penge på en tote-indsat. 
 

2.21. Kontant udbetaling er ikke tilgængelig ved løb. 
 

2.22. Favoritter og nummererede valg. Favoritten er den hest, der blev angivet på de laveste odds 
i den officielle startpris, den anden favorit er den hest, der nævnes til den næstlaveste pris. Hvis 
der angives to heste på den laveste SP, vil de være fælles første og anden favorit. Indsatser på 
1. eller 2. favorit accepteres kun til startprisen. Hver vej-indsatser på ikke-navngivne 1. eller 2. 
favoritter accepteres ikke, og hvis den tages ved en fejl, vil pladsdelen blive afgjort som en 
vinderindsats. Tidlige priser eller tavlepriser kan ikke tages på ikke-navngivne favoritter. Hvis 
en kunde har støttet en ikke-navngiven favorit, og to eller flere fælles favoritter returneres, vil 
indsatsen blive delt ligeligt mellem dem og betales ved fulde odds. Hvis en favorit trækkes 
tilbage eller ikke venter på startsignal, og der ikke dannes noget nyt marked, vil den pågældende 
favorit blive behandlet som en ikke-løber. 
 

2.23. Udbetalinger. Når en hest trækkes tilbage, før den venter på startsignal, eller den vurderes af 
starteren til ikke at have taget del i løbet, vil indsatsen blive refunderet på det pågældende valg. 
 

2.24. Tavle-/show-/SP-priser Når en hest er blevet trukket tilbage, vil de resterende indsatser være 
underlagt Tattersalls’ regel 4 og modtage fradrag i henhold til prisen på ikke-løberen på 
tidspunktet for tilbagetrækningen. Men skulle der blive dannet et nyt marked før et løbs “off”, vil 
kun indsatser med en pris, der er taget før tidspunktet for tilbagetrækningen, blive påvirket. 
 

2.25. Tidlige priser. Det samme gælder for tidlige priser med undtagelse af, at værdien af Tattersalls’ 
regel 4 vil blive afgjort af prisen for det tilbagetrukne valg på det tidspunkt, hvor indsatsen blev 
lagt. 



 

 
 

 

 
2.26. Exacta. Hvis kundens kombinations-exacta indeholder ikke-løbere, vil upåvirkede exacta stå, 

indsatser, der indeholder ikke-løbere, vil være ugyldige, og indsatser returneres. 
 

2.27. Genstartede løb. I tilfælde af en falsk start osv., der resulterer i et omløb, negeres “venter på 
startsignal”, og indsatser vil blive refunderet på heste, som ikke deltager i omløbet, med 
returneringer på de resterende løbere underlagt Tattersalls’ regel 4. Antallet af løbere, der 
deltager i omløb, regulerer pladsvilkår. 
 

2.28. Information og regler for løb i andre lande. Indsatser accepteres for alle løb i udlandet, hvor 
vi annoncerer accept. I løb, hvor en branche-SP stilles til rådighed, vil alle indsatser blive 
afregnet til disse priser, medmindre andet er påkrævet. I tilfælde, hvor der ikke stilles nogen 
branche-SP til rådighed, vil indsatser blive afregnet ved pari-mutuel/tote-returnering. Vinder og 
hver-vej for fremmede puljer: Heste i samme ejerskab er generelt kun forbundet med 
vinderpuljen. I visse lande, f.eks. USA og Belgien, samles heste for alle puljer. Pladsdelen af 
hver vej-indsatser vil blive afregnet i overensstemmelse med de returnerede pladsdividender. 
Væddemål vil blive afgjort i overensstemmelse med de regler, der er på hver bane. Indsatser 
for kun plads accepteres ikke, og hvis de tages ved en fejl, vil de være ugyldige. I lande, hvor 
bookmakere driver forretning, og en officiel SP returneres, accepteres indsatser i 
overensstemmelse med vores regler for hesteløb, og vi vil annoncere eventuelle yderligere 
regler, der gælder for det pågældende land. Ikke-navngivne favoritter accepteres ikke i udlandet, 
medmindre en officiel SP returneres. Eventuelle indsatser, der er taget ved en fejl, vil være 
ugyldige. 
 

2.29. Først over målstregen/officielt resultat. Vi udbetaler både for resultatet for først over 
målstregen og det officielle resultat på alle vindere og enkelte og flere hver vej på 
hestevæddeløb i Storbritannien og Irland. Underlagt følgende undtagelser, hvor vi kun betaler 
det officielle resultat: 
 
2.29.1. Antepostindsatser 

 
2.29.2. Tote- eller pari-mutuel-indsatser 

 
2.29.3. Prognoser og trioer 

 
2.29.4. Et ugyldigt løb 

 
2.29.5. Et valg, der har den forkerte vægt, eller hvis jockeyen ikke ankommer til indvejning 

 
2.29.6. Et valg, der tager den forkerte bane 

 
2.29.7. Et valg givet som vinder eller placeret ved en dommerfejl 

 
2.29.8. Forkert overførsel af et resultat 

 
2.29.9. Et ændret resultat, der gives efter det officielle resultat, f.eks. efter vellykket appel 

 
2.29.10. Alle indsatser, der er placeret på “Foretrukne point”, “Afstande”, “Uden favorit” eller 

“Særlige kampindsatser”-markeder 



 

 
 

 

 
2.29.11. Løb med to løbere 

 
2.30. Reserveheste. I nogle tilfælde kan løb omfatte reserveheste. Disse kan tilbydes med eller uden 

en tidlig pris. Slutpositionen for alle reserver vil tælle, uanset om en pris blev tilbudt eller ej. Hvis 
en reservehest tilbydes med en tidlig pris og bliver en ikke-løber, vil den normale fratrækning 
efter Tattersalls’ regel 4 blive anvendt som et resultat af tilbagetrækningen. Hvis en reservehest 
bliver erklæret som en officiel løber på banen inden sidste frist, og hvis den efterfølgende 
trækkes tilbage, vil de normale Tattersalls’ regel 4-regler gælde for reservehesten fra dette 
tidspunkt. 
 

2.31. Dødt løb. Når der opstår et dødt løb for første gang, vil indsatsen på det vindende valg blive 
divideret med antallet af vindere og fulde odds udbetalt på den reducerede indsats. Resten af 
indsatsen går tabt. Hvor en hver vej-indsats involverer en vinder af et dødt løb, vil indsatsens 
vinderdel blive afregnet som ovenfor, og pladsdelen vil blive betalt fuldt ud i overensstemmelse 
med de relevante pladsvilkår. Hvis det døde løb involverer pladsvalg og resulterer i mere end 
det tildelte antal pladser, vil indsatsen blive opdelt som før og afregnet til de fulde vilkår. 
 

2.32. Tattersalls’ regel 4. Når et valg trækkes tilbage før starten på en begivenhed, kan de 
resterende valg være underlagt denne regel 4. Følgende tabel viser graden af fradrag afhængigt 
af oddset på det tilbagetrukne valg. Regel 4 vil blive afgjort af prisen på det tilbagetrukne valg 
på det tidspunkt, hvor indsatsen blev afgivet, medmindre den afløses af en individuel regel for 
den pågældende sport. 

Pris på tidspunktet for tilbagetrækning Beløb trukket fra gevinster 

1/9 eller kortere 0.90 DKK i DKK 

2/11 til 2/17 0.85 DKK i DKK 

1/4 til 1/5 0.80 DKK i DKK 

3/10 til 2/7 0.75 DKK i DKK 

2/5 til 1/3 0.70 DKK i DKK 

8/15 til 4/9 0.65 DKK i DKK 

8/13 til 4/7 0.60 DKK i DKK 

4/5 til 4/6 0.55 DKK i DKK 

20/21 til 5/6 0.50 DKK i DKK 

Evens til 6/5 0.45 DKK i DKK  

5/4 til 6/4 0.40 DKK i DKK 

13/8 til 7/4 0.35 DKK i DKK 

15/8 til 9/4 0.30 DKK i DKK 

5/2 til 3/1 0.25 DKK i DKK 

10/3 til 4/1 0.20 DKK i DKK 



 

 
 

 

9/2 til 11/2 0.15 DKK i DKK 

6/1 til 9/1 0.10 DKK i DKK 

10/1 til 14/1 *vi anvender ikke regel 4 på 0.05 DKK i DKK. 

Hvis der er mere end 14/1, er der ingen fratrækning. 
 
I tilfælde af, at mere end ét valg med en pris mellem 10/1 og 14/1 tilbagetrækkes før en 
begivenhed påbegyndes, vil de resterende valg være underlagt den relevante regel 4. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Greyhoundløb 

Følgende er de grænser, der kan vindes af en enkelt kunde med hensyn til en enkelt dags forretning 
med hensyn til greyhoundvæddeløb. 

1. Grænser 
 

1.1. 250.000 DKK – Greyhoundløb, hvor alle valg er i løb, der styres af en fuld, officiel tjeneste i 
Storbritannien eller Irland, udsendt direkte af SIS eller en anden udbyder, herunder shows, offs, 
resultater og direkte billeder og løb dækket af Sky Sports. 
 

1.2. 100.000 DKK – Alle andre greyhoundløb, hvor vi annoncerer accept. 
 

2. Regler 
 

2.1. Reglerne for hesteløb gælder, undtagen hvor de erstattes af følgende regler, som specifikt gælder 
for greyhoundløb. 
 

2.2. Indsatser på navngivne greyhounds, som ikke løber, vil blive ugyldige, men hvis kun burnummeret 
vælges, vil reserverne blive erstattet. 
 

2.3. Indsatser accepteres for vinder eller hver vej til SP; showpris eller tidlig pris hvis tilgængelig. 
 

2.4. Indsatser for kun plads accepteres ikke, og hvis de tages ved en fejl, vil de være ugyldige. 
 

2.5. Stedvilkår: I løb med 5-7 løbere betaler vi 1/4 odds 1. og 2. plads. I løb med 8 løbere betaler vi 1/5 
odds 1., 2. og 3. plads. 
 

2.6. Hvor løbene har færre end fem løbere, går alle pladspenge til vinder. 
 

2.7. Alle indsatser på ikke-navngivne greyhoundfavoritter eller burnumre skal angive det korrekte 
tidspunkt og møde, men hvor mødet udelades, men de kollektive løbstider kun gælder for et 
bestemt møde, vil indsatser stå for det møde. Hvis tiden gælder for mere end ét hovedmøde, vil 
indsatsen blive ligeligt fordelt til afregningsformål. 
 

2.8. Greyhoundindsatser på ikke-navngivne sekundære favoritter accepteres ikke, og hvis de tages ved 
en fejl, vil de blive ugyldige. 



 

 
 

 

2.9. Burudfordringer: Gælder for TASKER (bookmakers eftermiddagsservice/BEGS (bookmakers 
aftenservice) løb, medmindre andet er angivet. Bud står uanset ikke-løbere, tomme bure eller 
ugyldige løb. Hvis færre end halvdelen af løbene i en burudfordring finder sted, er alle indsatser 
ugyldige. I tilfælde af et dødt løb tildeles hver hund et halvt point, en tredjedel af et point for et 
trevejs dødt løb osv. I tilfælde af, at to eller flere burnumre deler det højeste antal sejre, gælder 
reglerne for dødt løb. 
 

2.10. 3-2-1-specialindsatser: Hvilken bur vil opnå de højeste point i alt? Tilgængelig på udvalgte 
møder som annonceret. Pointtal som følger 1.: 3 point, 2.: 2 point, 3.: 1 point. I tilfælde af, at et 
løb erklæres ugyldig eller opgives, vil alle indsatser stå. I tilfælde af, at to eller flere løb erklæres 
ugyldige eller opgives, vil alle indsatser blive ugyldige, medmindre yderligere resultater ikke 
kunne påvirke udfaldet. Reglerne for dødt løb er gældende. Bud står uanset eventuelle ikke-
løbere. 
 

2.11. Vindende afstande: er tilgængelige på udvalgte møder som annonceret. Maksimal make up per 
løb er ti længder. I tilfælde af, at et løb erklæres ugyldigt eller opgives og ikke løbes om, vil der 
blive tildelt to længder. I tilfælde af, at to eller flere løb erklæres ugyldige eller opgives, vil alle 
indsatser blive ugyldige, medmindre yderligere løb ikke kunne påvirke resultatet. 
 

2.12. Vindende favoritter: Tilgængelig på udvalgte møder som annonceret. Der tildeles point for hvert 
løb som følger: Der tildeles 25 point, hvis favoritten afslutter først, og 10 point, hvis favoritten 
afslutter på andenpladsen. I tilfælde af, at der er tale om to eller flere løbere, vil det laveste 
nummererede bur blive anset for at være valgt på markedet for favoritter. 
 

2.13. I tilfælde af, at et løb erklæres ugyldig eller opgives, vil der blive tildelt 10 point. I tilfælde af, at 
to eller flere løb erklæres ugyldige eller opgives, vil alle indsatser blive ugyldige, medmindre 
yderligere løb ikke kunne påvirke resultatet. 
 

2.14. Hvis en greyhound trækkes ud af et løb, vil indsatser, der er afgivet før tilbagetrækningen til 
tidlige priser eller showpriser, blive afregnet efter SP. 

 . 

 


