


Tag en tur på væddeløbsbanen og få en ”tøsetur” med sport, spil, 
spænding og godt humør.  

Pr. person inkl. entré og program 
Tapas tallerken samt 1 øl/vand el. 1 glas vin 
Gratis tips og spillevejledning 
 
 
Minimum 6 personer. Datoer -  se bagsiden. 
Forudbestilles på tlf. 888 112 05 eller på info@fvb-odense.dk  

 
Inkl. rundvisning på banen 
og i staldene inden løbene  
   

Se andre muligheder for gruppearrangementer på 
www.fvb-odense.dk. - eller ring 888 112 05 

 

Inkl. værdikupon til 
spil i totalisatoren 
for kr. 20 til hver 
tilmeldt person  

Sport, spil og spænding 
En løbsdag byder normalt på 8-10 hæsblæsende væddeløb med ca. 8-12 
heste i hvert løb. Der er ca. 20 minutter mellem hvert løb.  
 

Det er let at spille 
Måden at spille på heste på er faktisk ret enkel. I ”Vinder” skal man tippe hvil-
ken hest, der kommer først over stregen. I ”Plads” skal hesten blot komme 
ind blandt de første tre. I ”Vinder” og ”Plads” er mindste indskud blot 10,- kr.  
 
På odds tavlerne kan man hele tiden følge med i spillets udvikling og se hvor  
meget en vinderkupon giver.  
 
I stregspillene V4 og V5  er gevinstpuljen på løbsdage med skandinaviske 
puljer er ofte på op imod 400.000 kroner. I V65-spillet op imod 600.000. V5 
og andre V-spil kan spilles både som videnspil og lyn spil og koster kr. 1,- pr. 
kombination. Mindste indskud i lyn V4 og lyn V5 er kr. 24,-, i lyn V65 kr. 36,-.  
 

Pulje eller ”mand mod mand” 
Nogle grupper vælger at spille sammen og dele gevinsten, mens andre  
ikke vil gå glip af spændingen ved ikke blot at vinde penge også at vinde over 
hinanden.  

 

Staldtips 
Guiden giver råd og vejledning både til hvordan man spiller og også gerne et 
par gode staldtips. Aftenen igennem kommer kommentatorerne med deres  
vurderinger suppleret med interviews fra staldterrænet. I Informationsboden 
er der alternative tips til aftenens løb samt rådgivning om alle de forskellige 
spiltyper, så der er god hjælp at hente til en ”vinderkupon”.  
 
Er man mere til ”Bajer, Biksemad og Brandgo’e staldtips” eller ”Burger, Beer 
and Betting”, så ring og  hør nærmere om mulighederne.  


