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ATG Sport erbjuder spännande spel till
Elitloppet
Alla hästar är inbjudna, startspåren lottade och förutsättningarna klara inför
söndagens Elitlopp på Solvalla.
För experterna som ”vet”, eller noviserna som vill chansa, erbjuder ATG en
rad möjligheter att i förtid spela till Elitloppet – vilket har visat sig vara
lönsamt för den som prickar rätt.
På ATG Sport kan man spela på en rad olika scenarion under Elitloppets två

försöksheat och final. Här är några exempel:
•
•
•
•
•
•

Nytt världsrekord, odds 15,00.
Nytt löpningsrekord, odds 5,25.
Kilometertid första 500 meter.
Segrande startspår.
Hästar till final.
Missle Hill och Elian Web vinner var sitt försöksheat, odds 12,50.

•

Vinst i både försök och final (exempel på odds: Elian Web 10,00,
Missle Hill, VividWise As och Tae Kwon Deo 14,00, Propulsion
15,00).
Segermarginal i försöksheaten och final.
Vinst för häst tränad av Daniel Redén (Propulsion, Missle Hill,
Sorbet), odds 3,85.

•
•

- ATG Sport vill erbjuda ett stort utbud spelmöjligheter som inte alltid är
typiska för spel på hästar, utan även hittas i andra typer av sportspel. Här
finns flera spännande möjligheter både för den erfarne analytikern och den
inte lika kunnige chanstagaren, säger Christian Erlandsson, Headof Sports
Betting på ATG.”
Även bland ATG:s traditionella totalisatorspel finns möjligheter till förtidsspel
till Elitloppet, som brukar ge höga odds och bra utdelning till vinnarna. Via en
spellista på atg.se med alla 16 hästar i Elitloppet går det att spela Vinnare,
Plats, Tvilling och Trio, vilket ger goda chanser till ett avsevärt högre odds än
för dem som väntar till finalen med sina spel.
Förra årets överraskande Elitlopps-vinnare Dijon betalade höga vinnaroddset
27,78 till de som spelade inför finalen, men ännu högre 92,93 om man
spelade Dijon som slutsegrare redan före försöksheaten. Eller vad sägs om ett
av ATG:s högsta Trio-odds genom tiderna, 46 602,25 gånger insatsen för
finalkombinationen 1) Dijon, 2) Aubrion Du Gers, 3) Makethemark, som var
nästan 100 gånger högre än oddset 418,47 som de som spelade mellan
försöksheat och finalen fick.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1

700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG
tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och
galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till
hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk
Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: omatg.se
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