Spill til franske løp
Norske spillere får nå muligheten til å delta i flere spilleformer til løp i Frankrike. Det har lenge vært
teknisk umulig på grunn av at det norske spillesystemet har hatt en begrensning på 15 hester per løp.
Franske løp kan ha opptil 20 hester per løp. Eksisterende bonger er laget for maks 15 hester i løpene.
Derfor er det nå laget en multibong som må brukes for alle spilleformer til løp i Frankrike:

Unntaket er spilleformen 5+ som spilles på egen bong.
Vinner, Plass og Tvilling skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer som
teknisk arrangør. For spillet gjelder franske spilleregler med norske retningslinjer.
Trippel, Dagens Dobbel, V4 og V5 skjer i lokal norsk pott og norske spilleregler er gjeldende.
Alt spill til franske løp må skje registrert i forhold til norsk lovgivning. Dette gjelder også for spill i
lokal norsk pott.
Gjeldende spillereglement er tilgjengelig på www.rikstoto.no. Fransk løpsreglement legges til grunn
for løpsresultatet. Startlister/programinformasjon er tilgjengelig på elektroniske veggaviser hos
kommisjonærer og på rikstoto.no.
OBS! Programinformasjonen vil kun inneholde de fem siste løpene som hestene har startet i
Frankrike. Hvis hester har startet utenfor Frankrike, vil ikke dette stå i programmet. Dermed kan det
blant annet oppstå at hester som ikke har startet i Frankrike tidligere vil stå med tom programrad.
Unntak kan forekomme.
Det franske spilleselskapet PMU arrangerer spill i to ulike potter. En offline pott (kommisjonær og
banespill) samt en online pool (nettspill). Norsk Rikstoto spiller sammen med PMU’s øvrige
internasjonale partnere i offline potten som er den desidert største målt i omsetning.
Spesielt for franske løp
Resultat:
Det offisielle totoresultatet presenteres noe senere enn det som er vanlig sett i forhold til norske løp.
Resultatet er klart i Norsk Rikstotos informasjonskanaler cirka 10 minuter etter at det aktuelle løpet
er i mål.
Spesielt for fransk travsport:
Startmetoder

Fransk voltestart er veldig forskjellig i forhold til den norske. Det er ingen styrt volte eller gitte
startspor. På kommando traver hestene inn på den brede banen og vender opp mot startlinjen. Det
er opp till kjørerne å forsøke å få best mulig startposisjon.
Ved autostart er det forskjellig fra bane til bane hvor mange det er plass til totalt og i første rekke bak
startbilen. På hovedbanen Vincennes er det tillatt med 18 hester hvorav ni starter i første rekke. De
ni hestene med høyest startgrunnlag (innkjørte penger) trekker om startspor i første rekke bak
startbilen og de øvrige hestene trekker om spor i andre rekke.
Galopp, urent trav
Det franske reglementet teller ikke antall galopper og/eller antall meter per galopp, men antall
galoppsteg. Antall tillatte galoppsteg varierer i forhold til hvor i løpet hesten galopperer.
Urent trav medfører diskvalifikasjon i Frankrike.
Spesielt for fransk galoppsport:
Det meste er likt annen galoppsport. Verdt å merke seg er at hestene får startnummer rangert etter
vekt i programmet. Hestene får tildelt startboks i ettertid. Derfor er det sjelden samsvar mellom
startnummer og startboksnummer.

Spilleformer med forklaringer og eksempel på utfylling av bong
Fransk Vinner
Hensikt: Plukke vinneren av løpet
Fransk vinner spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (V) samt løp man vil spille til.
Nummer på Hvilke hester eller hvilken hest du ønsker å spille på markeres i rad 1.
Innsats per hest må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 10 kroner.
Eksempel:
50 kr V på bane F2 på hestene 4,11 og 17 i 2.løp.

Totalt 150 kroner
Det er ikke mulig å spille Vinner og Plass (VP) på samme Frankrike bong.
Spesielt for Fransk Vinner:
Spillet skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer som teknisk arrangør. De
regler og vilkår som arrangøren tilbyr gjelder:



For Vinnerspill i felles pott med Frankrike garanteres laveste odds 1,10.
Franske odds fastsettes med kun en desimal uten å ta hensyn til avrundinger.

Etter franske regler for Vinnerspill betraktes to eller flere hester fra samme eier som et spillobjekt
(stallodds). Dette presenteres i programmet med en bokstav ved siden av startnummeret til
respektive hest.
Stallodds betyr at de aktuelle hestene slås sammen til et spillobjekt med felles vinnerodds. Samtlige
vinnerspill på disse hestene legges i en felles pott. Det innebærer at oddsen for alle hestene blir noe
lavere enn oddsen for den mest spilte hesten i stallen.
Eksempel stallodds. Hest 4 og 17 eies av samme eier og deltar i spillet som et spillobjekt (4A og 17A)
Om 4 eller 17 vinner så er det gevinst både på 4 og 17.
Vinner hest 4A så får kunder som spilte vinnerspill på hest 4A eller 17A gevinst, det samme gjelder
om 17A vinner.
Fransk Plass
Hensikt: Plukke en hest som er første, annen eller tredje i mål. Om det er færre enn åtte hester som
starter i løpet gir kun spill på de to første hestene i mål gevinst.
Fransk plass spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (P) samt løp man vil spille til.
Nummer på Hvilke hester eller hvilken hest du ønsker å spille på markeres i rad 1.
Innsats per hest må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 10 kroner
Eksempel:
50 kr P på bane F2 på 4,11 og 17 i 2.løp.

Totalt 150 kroner
Det er ikke mulig å spille Vinner og Plass (VP) på samme Frankrike bong.
Spesielt for Fransk Plass:
Spillet skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer som teknisk arrangør. De
regler og vilkår som arrangøren tilbyr gjelder:



For Plassspill i felles pott med Frankrike garanteres laveste odds 1,10.
Franske odds fastsettes med kun en desimal uten å ta hensyn til avrundinger.

Fransk Tvilling
Hensikt: Plukke de to første hestene i mål uansett rekkefølge. Gevinsten er odds ganget med innsats
på vinnende kombinasjon.
Fransk tvilling spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (TV) samt løp man vil spille til.
Nummer på hvilke hester du ønsker å spille på markeres i rad 1.-2. Eventuell utgangshest markeres
på egen rad. Hvis ikke utgangshest benyttes markeres kun rad 1. Maks en utgangshest kan markeres i
Fransk Tvilling.
Innsats per hest må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 10 kroner
Eksempel:
50 kr TV på bane F1 med 18 som utgangshest mot 4,11 og 17 i 2.løp.

Totalt 150 kroner
Spillet skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer som teknisk arrangør. De
regler og vilkår som arrangøren tilbyr gjelder:


Kun en utgangshest.







Hvis en av hestene i et tvillingspill strykes så blir spillet omgjort til Fransk Vinner på øvrige
hester/hest.
Hvis begge hestene i et tvillingspill strykes tilbakebetales innsatsen.
Hvis en av hestene som er spilt i kombinasjon med utgangshesten strykes så blir spillet
omgjort til Fransk Vinner på utganghesten.
Hvis utgangshesten blir strøket omgjøres spillet til Fransk Vinner på de øvrige hestene.
Alternativt kan spillet makuleres fram til starten av løpet.
Om endelig tvillingodds i løpet understiger endelig vinnerodds i løpet, blir odds for hester i
kombinasjon med den strøkne hesten alltid den laveste av de to.

Eksempel for strøket hest. Hestene 4,11,17 inngår i et fransk tvillingspill. Hest 11 blir strøket. Spillet
omgjøres til :
Tvilling 4,17
Vinner 4
Vinner 17
Ettersom alt spill til Frankrike må skje registrert vil alle gevinster uansett bli beregnet korrekt og
utbetalt til konto dersom krav til gevinst er oppfylt.
Trippel
Hensikt: Plukke de tre første hestene i mål i rett rekkefølge
Trippel til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spille til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (TR) samt hvilket løp man vil spille til.
Nummer på Hvilke hester du ønsker å spille på markeres i rad 1.-3. Markeringene her gjøres på
samme måte som for ordinært trippelspill.
Innsats per rekke må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 2 kroner.
Eksempel:
2 kr TR på bane F2, 2.løp. 4 på førsteplass. 11,17 på andreplass og 2,5,8,11,17,18, 20 på tredjeplass.

Totalt 24 kroner.
Trippelspill til franske løp skjer i lokal norsk pott og dermed gjelder norske spilleregler. Fransk
løpsreglement legges til grunn for løpsresultatet.
DD
Hensikt: Plukke førstehesten i mål i to utvalgte løp (avdelinger).
DD til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spille til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (DD).
Løp skal ikke markeres for DD spill.
Marker de hestene du ønsker å spille på i hver avdeling. Rad 1. = 1.avd, rad 2. = 2.avd.
Multipliser summen av antall hester i hvert løp for å finne antall rekker (På samme måte som
ordinær DD).
Innsats per rekke må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 5 kroner.
Eksempel:
50 kr DD på bane F2. 4,11,17 i 1.avd og 16 i 2.avd.

Totalt 150 kroner.
DD til franske løp skjer i lokal norsk pott og dermed gjelder norske spilleregler. Fransk løpsreglement
legges til grunn for løpsresultatet.
DD Lyntoto/Lynbanker
Hensikt: Få førstehesten i mål i to utvalgte løp (avdelinger).
DD lyntoto/lynbanker til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (DD) og markere for Lyn/Lynbanker.

Løp skal ikke markeres for DD spill.
Hvis du har markert for Lynbanker spill gjøres egne valg i rad 1.-2. Rad 1. = 1.avd, rad 2. = 2.avd. Du
kan markere egne hester i en eller begge avdelinger. I tillegg markeres rubrikken «Eget spill» for den
avdelingen du eventuelt ikke ønsker å bli tildelt hester fra lyntoto, men kun delta med egne markerte
hester.
Maks innsats for DD Lyn/Lynbanker må markeres under Innsats/rekkepris.
Eksempel:
Bane F2. 100 kr DD lyntoto.

Lyntoto gir deg et unikt DD spill basert på aktuell odds i fransk vinnerspill. Lyntoto plukker hester i en
blanding av favoritter og outsidere.
V4
Hensikt: Plukke førstehesten i mål i fire utvalgte løp (avdelinger).
V4 til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spille til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (V4).
Løp skal ikke markeres for V4 spill.
Marker de hestene du ønsker å spille på i hver avdeling. Rad 1. = 1.avd, rad 2. = 2.avd osv.
Multipliser summen av antall hester i hvert løp for å finne antall rekker (På samme måte som
ordinær V4).
Innsats per rekke må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 2 kroner.
Eksempel:
V4 på bane F2. 4,11,17 i 1.avd. 2,16 i 2.avd. 6 banker i 3.avd. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 4.avd. Rekkepris 2
kroner.

Totalt 120 kroner.
V4 til franske løp skjer i lokal norsk pott og dermed gjelder norske spilleregler. Fransk løpsreglement
legges til grunn for løpsresultatet.
V5
Hensikt: Plukke førstehesten i mål i fem utvalgte løp (avdelinger).
V5 til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (V5).
Løp skal ikke markeres for V5 spill.
Marker de hestene du ønsker å spille på i hver avdeling. Rad 1. = 1.avd, rad 2. = 2.avd osv.
Multipliser summen av antall hester i hver avdeling for å finne antall rekker (På samme måte som
ordinær V5).
Innsats per rekke må markeres under Innsats/rekkepris. Minste rekkepris 1 krone.
Eksempel:
V5 på bane F2. 4,11,17 i 1.avd. 2,16 i 2.avd. 6 banker i 3.avd. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 4.avd og 16,19 i
5.avd. Rekkepris 1 krone.

Totalt 120 kroner.
V5 til franske løp skjer i lokal norsk pott og dermed gjelder norske spilleregler. Fransk løpsreglement
legges til grunn for løpsresultatet.
V5/V4 Lyntoto/Lynbanker
Hensikt: Få førstehesten i mål i fem/fire utvalgte løp (avdelinger).
V5/V4 lyntoto/lynbanker til franske løp spilles på følgende måte hos kommisjonær:
Banen du spiller til må markeres. Banekode finnes på den elektroniske veggavisen (F1 – F9).
Deretter må man markere for ønsket spilleform (V5/V4) og markere for Lyn/Lynbanker.
Løp skal ikke markeres for V5/V4 spill.
Hvis du har markert for Lynbanker spill gjøres egne valg i rad 1.-5. Rad 1. = 1.avd, rad 2. = 2.avd osv.
Du kan markere egne hester i en eller flere avdelinger. I tillegg markeres rubrikken «Eget spill» for de
avdelinger hvor du ikke ønsker å bli tildelt hester fra lyntoto, men kun delta med egne markerte
hester.
Eksempel.
V5 Lynbanker med maks innsats 200 kroner. Egen markering for 4 i 1.avd. Låser med eget spill på 6 i
3.avd.

Lyntoto gir deg et unikt V5/V4 spill basert på aktuell odds i fransk vinnerspill. Lyntoto plukker hester i
en blanding av favoritter og outsidere.
Maks innsats for Lyn/Lynbanker må markeres under Innsats/rekkepris.

