Fakta om spel

Har roat mig med att plocka fram några intressanta fakta och siffror om spel och
sport inom rikstoton med reservation för att statistiken kan ha förändrats under
senaste tiden.
I Sverige är återbetalningsprocenten högst på spelformerna Vinnare, Plats,
Tvilling och Komb: 80 procent.
För övriga svenska hästspelformer går pengar tillbaka till spelarna enligt
följande: V75, V64, V65, V5 – 65%, Trio – 70%, V4, V3, Dagens Dubbel, och
Lunch Dubbel – 75%
Den högsta utdelningen i ATG:s historia är en vinst på 67 312 633 kronor, som
delades ut 27 februari 2010, då V75 kördes på Axevalla.
1 maj 1973 sattes ett oslagbart rekord på Torpgärdan. En V5-kupong med fem
rätt gav osannnolika åtta (8) kronor i utdelning.Varken förr eller senare har
landets V5-spelare fått glädjas åt så litet. Oddsen i tidernas favoritrad blev: 1,26
- 1,63 - 1,31 - 1,41 - 1,37 . Totalisatorchefen Rune Holmqvist lär ha vridit sina
händer i förtvivlan inför utskrivandet av vinstlistor och utbetalningen av
kaffepengarna.

Några siffror i korthet
2,4 miljoner besökare per år.
11 miljarder i spelomsättning per år.
31 travbanor
950 tävlingsdagar per år.
65.000 travhästar.
ca. 300.000 hästägare.
2 miljoner svenskar spelar på trav under året.
1,5 miljoner tar del i V75 tävlingarna varje lördag.
6-7 timmar trav i tv per vecka.
ca. 1,7 miljoner tv-tittare per vecka.
400 proffstränare.
7.800 aktiva amatörtränare.
7.500 ungdomar i ponnytravskolor per år.
(Siffrorna ovan är några år gamla)

Om V75

Copiad och Erik Berglöf vann det
första V75-loppet på Jägersro 30
oktober 1933.
31% av alla V75-lopp har vunnits av
en 5-åring.
L´Amiral Mauzuns 1.09,7a 1609
meter i Hugo Åbergs 29 juli 2008 är
den snabbaste tiden i V75-historien.
Den snabbaste svenskfödda hästen är
Bellman Töll, som den 9 september
2008 på Färjestad vann på 10,1.
Det långsammaste varmblod som
vunnit på V75 är Kardinal Sund,
som på Gävle 6 mars 1999 vann på
1.22,5.
Tout Ou Rien är den häst som vunnit
flest V75-segrar under en säsong,
nämligen 9 .

