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Premiär för V64® Xpress på fredag
Sex lopp på 60 minuter med start 20.30.
Nu på fredag, 17 september, har V64® Xpress premiär.
- Vi är övertygade om att helheten med senare start, rappare omgång och
lopp från två banor som ramas in av en förstärkt tv-sändning i ATG Live
passar väldigt bra på fredagarna, säger Nicklas Jonsson, Head of Horse
Betting på ATG®.
V64® Xpress körs under 13 fredagar i höst och först ut är travbanorna Kalmar
och Romme. Xpress-omgångarna sänds direkt i ATG Live® som med start
20.15 kommer att ha fullt fokus på V64.

- Det kommer att vara reportrar på båda banorna för att kunna ge så mycket
information som möjligt till tittarna. Efter den sjätte avdelning följer också en
halvtimme späckad med information inför lördagens V75, säger Nicklas
Jonsson.
Efter 10 december återgår fredagarna till V64 från en bana.
- V64 Xpress görs i nära samarbete med Svensk Travsport och hösten är en
bra tidpunkt sett till travets tävlingsschema. Vi hoppas och tror att det ska
öka intresset för travet på fredagar, men efter 10 december får vi göra en
utvärdering där vi lyssnar in hur alla parter tycker att det fungerat, säger
Nicklas Jonsson
Det senare spelstoppet, 20.30, för V64 Xpress förändrar inte starttiden för
banornas tävlingsdag. Fredag 17 september körs första loppet på
Kalmartravet 18.20 och på Romme 18.30.
Här är startlistorna till premiäromgången.
Tv-tider, fredagar:
20.15-21.30, ATG Live, V64 Xpress.
21.30-22.00, ATG Live, Inför V75.
22.00-22.30, Sportkanalen, Vinnare V64.
ATG Live kan ses på atg.se och i egen kanal hos Tele2 (kanalplats 18) och Allente
(kanalplats 23).

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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