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Chans till rekordvinster på V86® och
V75®
Den här veckan finns möjligheten att slå tidigare rekordvinster på V86 och
V75.
I onsdagens V86 med multijackpot kan en ensam vinnare få minst 35 miljoner
kronor.
Och i V75 på lördag väntar minst 61 miljoner kronor i sjurättspotten.
- Spelvärdet på våra största spelformer är ovanligt högt den här veckan, så vi
hoppas att så många av våra kunder som möjligt tar chansen, säger Nicklas
Jonsson, Head of Horse Betting på ATG.

Först ut är V86 på Åby och Solvalla på onsdag kväll. V86 i expressfart med
åtta lopp på 90 minuter, direktsändning i ATG Live och TV12 (klockan 20.0022.00) och med en multijackpot som samlat nära 20 miljoner extra ATG
räknar med att det kommer att ligga minst 35 miljoner kronor i potten för
åtta rätt.
Att det är just kombinationen Åby och Solvalla gör det extra kittlande,
eftersom det är den kombinationen av banor som gett de två högsta
utdelningarna på V86, 22,6 respektive 19,8 miljoner till en ensam vinnare.
Åby innehar även tredjeplatsen, men i kombination med Örebrotravet.
- Åby och Solvalla har blivit den mest spännande kombinationen på V86.
Framför allt för att loppen på Åby, tack vare deras open stretch på upploppet,
blir körda på ett helt annat sätt, som gör att fler hästar får chansen att vinna,
säger Peter Andersson, expert i ATG Live.
På lördag och söndag avgörs V75 på Jägersro i Malmö, där helgen avslutas
med finalerna i Svenskt Travderby och Derbystoet för de bästa fyraåringarna.
I lördagens V75-omgång ligger inte mindre än 61 miljoner kronor i
sjurättspotten, där extrapengarna kommer från förra lördagens V75 som var
lättlöst och inte gav någon utdelning för fem rätt. På lördag ser det desto
svårare ut och om det bara blir en rad med sju rätt, så klättrar vinnaren upp
på andra plats i listan över tidernas högsta V75-vinster.
- Vi tycker det är härligt att avsluta sommaren med en sådan här supervecka
för alla som gillar att spela på våra hästspel. V75 är det spel som ger flest
miljonvinster, men V86 är en spännande mitt-i-veckan-utmaning som ofta ger
miljonutdelningar, säger Nicklas Jonsson.
Förra året slog både V75 och V86 rekord i antal miljonvinster, med 185
miljonvinster för V75 och 80 för V86. I år har V75 redan slagit nytt rekord
med 187 miljonvinster, medan V86 hittills i år har gett 37 miljonvinster.
Tre högsta utdelningarna för V86:
•
•
•

22 670 896 kronor, 12 september 2018, på Åby och Solvalla.
19 815 192 kronor, 8 april 2020, på Åby och Solvalla.
16 616 042 kronor, 22 maj 2019, på Åby och Örebro.

Tre högsta utdelningarna för V75:
•
•
•

67 312 633 kronor, 27 februari 2010 på Axevalla.
56 347 408 kronor, 14 januari 2012 på Åby.
47 360 999 kronor, 7 juli 2007 på Halmstadstravet.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 1
800 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2020 på 5,4 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 2,8 miljarder kronor 2020. Läs mer: omatg.se
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