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VÆDDEMÅLSTYPER 
• Single: Et væddemål på resultatet i en enkelt begivenhed.  

Fortjenester ved et single væddemål er lig med summen af væddemålet multipliceret med 

forholdet mellem gevinsten. Simple eller single væddemål er den mest simple form for spil: 

en begivenhed og dens forudsigelse. 

For eksempel: For at denne spillekupon VINDES, skal kampen Erzgebirge Aue vs Hamburger 

SV ende uafgjort. 

 
 

• Kombination: Multispil er en af de mest populære former for væddemål. Her kombinerer 

spillere flere væddemål i et væddemål. Det samlede gebyr dannes af at multiplicere odds fra 

forskellige væddemål. For at vinde væddemålet skal du ramme alle resultaterne. Eksempel: 

Juventus Turin - AS Roma: Hjemmehold vinder (1), Tottenham Hotspur – Chelsea FC: Begge 

hold scorer (JA), Real Madrid – Getafe CF: Over/Under (over 2.5) - Totalt Beløb: 

1.76*1.8*1.95 * indsats (1EUR) = 6.18EUR. 
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Lige så snart at du laver mere end en forudsigelse på forskellige sportsbegivenheder (f.eks. 

to forskellige fodboldkampe), kan du potentiel generere et kombinationsspil. Den samlede 

kvote opnås ved at multiplicere odds med alle de individuelle forudsigelser. Bemærk 

venligst, at du kun vil opnå fortjenesten i et multispil, hvis du rammer plet med alle dine 

forudsigelser.  

 

• Akkumulator væddemålstyper: De fleste væddemål kan kombineres. Kun nogle af dem, som 

for eksempel Formel 1 væddemål, mangler denne egenskab og kan kun lukkes som simple 

væddemål. Beslutningen om hvorvidt en forudsigelse kan kombineres med en anden træffes 

af bookmakeren, og det kommer blandt andet an på den specifikke deltager eller 

begivenhed. Du vil blive informeret om dette er tilfældet senere, når du lukker væddemålet. 

Vigtig bemærkning: væddemål, som hører til den samme begivenhed, kan ikke spilles lige så 

ofte eller med et kombineret betting system. 

 
 

• Systemspil: Modsat single væddemål eller multispil, som helt enkelt enten vindes eller tabes 

som helhed, vil hvert individuelt væddemål i et systemspil behandles separat. Derfor kan et 

systemspil i sidste ende indeholde en blanding af vindende og tabende væddemål. Med 

systemspil kan det være spilleren vinde mindre end indsatsen, og nogle gange lidt mere. 

Den primære forskel på et systemspil og et akkumulator væddemål er, at du kan vinde et 

systemspil selv, hvis ikke alle dine valg er korrekte, mens du taber et akkumulator 

væddemål, når en del af det går tabt. For eksempel vil et 2/3 systemspil være succesrigt, hvis 

du taber en af delene.  

Eksempel: Hvis Tottenham Hotspur - Chelsea ender 1:1, Aston Villa - Arsenal ender 1:3 og 

Liverpool - Manchester City ender 3:3, vil du VINDE med denne spillekupon da betingelserne 

opfyldes, mindst to ud af tre kampe er VUNDET. 
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• Banker væddemål: Banker væddemål er en del af et systemspil (som for eksempel 

akkumulator), som skal være en succes, ellers tabes hele væddemålet. På grund af hvor 

vigtigt det er at opnå succes med et banker væddemål, vil spilleren typisk vælge deres 

banker væddemål til at være en del af det systemspil, som de føler, har den højeste 

sandsynlighed for succes. 

For eksempel: På denne spillekupon er Bankers kampene, der er valgt i B-feltet, Hertha BSC 

vs Bayern München, Atalanta BC vs Torino FC og Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain 

FC.  

Hvilket betyder, at de 3 event skal VINDES, og fra de andre 5 kampe skal mindst 3 kampe 

VINDES for at denne spillekupon bliver VUNDET. 

 
 

• Jackpot Væddemål: Jackpot væddemål vises og afvikles som et almindeligt væddemål, men 

det placeres på en bestemt kamp, hvor events afvikles i overensstemmelse med kampens 

resultat 

 

REGLER 
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• Hvis udfaldet for markedet ikke kan afvikles med en officiel verificering, vil det være op til os 

at beslutte, om der er tale om en ugyldig markedsforsinkelse for udskydning af afviklingen, 

indtil den officielle bekræftelse forelægger. 

• Hvis markedet blev tilbudt, når udfaldet allerede er blevet verificeret, vil det være op til os at 

beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• I tilfælde af enhver form for åbenlyst ukorrekte viste eller beregnede priser vil det være op 

til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål.  

• Hvis dækningen er nødt til at blive afbrudt, og kampen ender i regulær tid, vil alle markeder 

blive afviklet i overensstemmelse med det endelige resultat. Hvis udfaldet af et marked ikke 

kan afvikles med en officiel verificering, vil det være op til os og beslutte, om dette marked 

er ugyldigt. 

• I tilfælde af en ukorrekt afvikling af markeder vil det være op til os og beslutte, om dette 

marked er ugyldigt. 

• Hvis en kamp ikke følger den generelt accepterede format (for eksempel usædvanlig lang 

periode, tælle procedure, kampens format, osv); vil det være op til os at beslutte, om et 

marked er ugyldigt.  

• Hvis reglerne eller kampens format adskiller sig fra vores accepterede standard, vil det være 

op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål.  

• Hvis en kamp ikke afsluttes eller ikke spilles (dvs. pga. diskvalificering, afbrydelse, 

tilbagetrækning, ændringer i lodtrækning osv.), vil alle uafviklede markeder betragtes som 

ugyldige. 

 

• Europæisk handicap er i bund og grund et 3-vejs væddemål, som minder om et 1X2 

kampresultat væddemål. Det er derfor, at det også kan forekomme som  “Handicap” eller “3-

vejs handicap på alle sportsgrene eller lignende sidevæddemål, for eksempel vil markeder 

for 1. halvleg blive afviklede i overensstemmelse med disse regler. I en kamp med en 

betydelig forskel på styrke med de to hold vil et handicap blive placeret på kampens outsider, 

for at gøre det sværere for favoritten at vinde væddemålet eller det modsatte med favoritten. 

Indtil videre er der tale om den samme funktion med Asian Handicap. Her er den mest 

betydelige forskel: Det Europæiske Handicap (forkortes med EH) er altid et heltal, hvilket 

betyder, at det kan matches med en måldifference. I stedet for at placere et Asian Handicap 

på -1,5 mål eller 0,25 mål, vil et Europæisk Handicap altid være 1-, -2, -3, osv. 

I og med, at det primære formål med Asian Handicap er at udrydde muligheden for et uafgjort 

resultat (med et ikke-heltal handicap kan du rent faktisk vinde eller tabe væddemål), Med 

Europæisk Handicap er der faktisk mulighed for et "uafgjort" resultat. Hvilket naturligvis ikke 

er den faktiske lodtrækning for kampen, men "svarende" til det specifikke handicap fastsat af 

den online bookmaker. 

En meget vigtig bemærkning med vores feed  vi lægger ALTID HANDICAP værdien (-1),(-

2),(+1),(+2) til HJEMMEHOLDET. 

Væddemål med europæisk handicap har typisk følgende struktur: 

 

Hold A (-2) - Uafgjort (-2) - Hold B (-2) 

 

Hvad betyder det? Lad os kigge nærmere på det: 

 

Hold A (-2): Hvis du satser på denne valgmulighed, vinder du, når det specifikke hold vinder 

med tre eller flere mål. 
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Uafgjort (-2): I dette tilfælde vinder du kampen, hvis kampens favorit vinder med nøjagtigt to 

mål. 

Team B (-2): Den sidste valgmulighed favoriserer kampens outsider. Dit væddemål vil 

betragtes som et vindende væddemål, hvis det hold, som du spiller på, enten vinder kampen, 

spiller uafgjort eller endda, når de taber med et mål. 

• Spiller rekvisit markeder er tilgængelige for AFL, EPL, den engelske Championship liga, 

Bundesligaen, La Liga, den italienske Serie A, UEFA Champions League, Verdensmesterskabet 

i fodbold, MLB, NBA, NFL og NRL-ligaer med disse vilkår og betingelser: 

 

1. Alle spillermarkeder er inklusiv forlænget spilletid for betting resultater. 

Straffesparkskonkurrencer er ikke inkluderet. 

2. Hvis enhver spiller, som er blevet valgt til enhver væddemålstype, ikke deltager i 

kampen, vil alle væddemål på den spiller blive annulleret. 

3. Hvis kampen starter, men stoppes eller afbrydes på ethvert tidspunkt før, at kampen 

når en naturlig ende, og kampen ikke genoptages inden for 48 timer, så bliver alle 

uafviklede væddemål på den spiller annulleret. 

4. Alle væddemål oprettet før skift af spillested bliver annulleret. 

5. Væddemål på spillere, hvor kampen er et marked, som er blevet udskudt eller 

annulleret i spiltilstand før det planlagte starttidspunkt, sættes til en status som 

"afventende", og væddemålene bliver afviklet, hvis kampen starter inden for 48 timer 

efter det originale (global spiltid) planlagte starttidspunkt. Hvis kampen ikke går i gang 

inden for 48 timer, bliver væddemål ugyldige. 

• Hvis der er et dødt løb, vil du delvist vinde og delvist tabe dit væddemål. Et dødt løb udregnes 

ved at dividere indsatsen proportionelt mellem antallet af vindere i begivenheden. Det betyder for 

eksempel, at i et tovejs dødt løb (2 vindere) vil du modtage halvdelen af, hvad du kunne have vundet. 

Regler for dødt løb gælder ikke, når lige eller uafgjort tilbydes på markedet. I bund og grund, når der 

er et dødt løb, vil en del af dit væddemål afgøres som vundet, og den anden del afgøres som tabt. I et 

trevejs dødt løb, vil en del (33,33 %) ende som vinder, mens de to andre dele (66,66 %) vil ende som 

tabere. 

Eksempel med 3 vindere: 

• Kunde A spiller €10 til odds 1,8 på, at Cristiano Ronaldo bliver top målscorer i Serie 

A 

• Kunde B spiller €20 til odds 3,0 på, at Ciro Immobile bliver top målscorer i Serie A 

• Kunde C spiller €5 til odds 5,0 på, at Didier Drogba bliver top målscorer i Serie A 

               I et dødt løb med tre spillere kan der forventes de følgende fortjenester: 

• Kunde A– (€10 / 3 = €3.33) * 1.8 = €6 fortjeneste 

• Kunde B – (€20 / 3 = €6.67) * 3.0 = €20 fortjeneste 

• Kunde C – (€5 / 3 = €1.67) * 5.0 = €8,3 fortjeneste 
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Generelt 

Alle kampmarkeder er baserede på resultater efter afslutning af den ordinære spilletid. Dette 

inkluderer enhver ekstra tid forbundet med skader eller stop, men det inkluderer ikke forlænget 

spilletid eller tid, der gives til en straffesparkskonkurrence eller gyldent mål (golden goal). 

Der tages højde for Video Assistant Referee (VAR). Beslutninger truffet efter, at en betydelig hændelse 

finder sted kan resultere i, at bekræftede væddemål bliver annullerede. Annullerede væddemål vil 

være fra tidspunktet for den betydelige hændelse, indtil det tidspunkt den officielle VAR-afgørelse 

bliver annonceret. 

Der er en undtagelse med denne regel i forbindelse med venskabskampe. I de tilfælde vil alle 

kampmarkeder blive afviklet baseret på det faktiske resultatet efter kampens afslutning (uden at regne 

forlænget spilletid med) uanset, om alle 90 minutter spilles. Denne regel gælder kun for kampe med 

ordinær spilletid med to halvlege på 45 minutter hver. 

Nogle fodboldkampe har muligvis en anden opsætning. I det tilfælde gælder følgende: 

• 90 minutters planlagt spilletid (3 x 30 minutter). Fuldtid væddemål betragtes stadigvæk som 

gyldige. Halvlegsvæddemål betragtes som ugyldige. 

• 80 minutters planlagt spilletid (2 x 40 minutter). Alle væddemål betragtes stadigvæk som 

gyldige. 

Hvis en kamp spilles før den dato eller det kick-off tidspunkt, som er angivet, vil væddemål stadigvæk 

være gældende så længe, at væddemålet ikke placeres efter det opdaterede kick-off tidspunkt. 

Alle væddemål på en kamp, der stoppes, før den ordinære spilletid gennemføres, vil blive annulleret 

medmindre, at kampen organiseres til at blive spillet den samme dag (lokal tid) eller, at andet er 

angivet i reglerne med undtagelse af væddemål på ethvert marked med absolut fastlæggelse. 

Hvis kampen ikke finder sted som planlagt, og den ikke spilles den samme dag (lokal tid), vil alle 

væddemål være ugyldige. Der forekommer en undtagelse, hvis et ukorrekt kick-off tidspunkt er blevet 

annonceret på vores hjemmeside. 

Hvis et spillested ændres, vil de væddemål, der allerede er blevet placeret, stadigvæk være gyldende 

så længe, at hjemmeholdet stadigvæk figurerer som hjemmeholdet. Hvis der byttes rundt på 

hjemmehold og udehold, vil væddemål på den originale begivenhed blive ugyldige. 

I tilfælde af mangel på en officiel kilde, eller når der er betydelige tilgængelige modstridende beviser, 

vil væddemål blive afregnet baseret på vores egen statistik. 

Markeder for kort 
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• Gule kort tæller som 1 kort, og røde eller gule-røde kort tæller som 2 kort. Det 2. gule kort til 

en spiller, som fører til et gult rødt kort, tages ikke i betragtning. Som konsekvens deraf kan én 

spiller ikke få mere end 3 kort. 

• Afvikling vil blive fastgjort i overensstemmelse med alle tilgængelige beviser på viste kort i 

løbet af den ordinære spilletid på 90 minutter.  

• Kort vist efter kampen tages ikke i betragtning. 

• Kort til ikke-spillere (allerede udskiftede spillere, trænere, spillere på bænken) tages ikke i 

betragtning. 

Tillægstid  

• Alle væddemål afvikles med den officielle statistik udelukkende for den forlængede spilletid. 

Ethvert mål, hjørnespark, osv., som fandt sted eller blev scoret inden for den ordinære 

spilletid, tæller ikke med. Forlænget spilletid inkluderer ikke en straffesparkskonkurrence. 

• Hvis kampen ikke ender med forlænget spilletid [ET], vil alle væddemål være ugyldige. 

Markeder for hjørnespark 

• Tildelt hjørnespark, som ikke bliver spillet, tæller ikke. 

Fodbold afregningsregler 

• Når markedet stadigvæk er åbent, og de følgende hændelser allerede er blevet bekræftede, 

for eksempel: 

mål, kort og straffespark, vil det være op til os at beslutte om et væddemål bliver ugyldigt 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes og ikke vil blive genoptaget inden for 48t efter den 

første kick-off dato, vil alle væddemål være ugyldige 

• Når holdnavne eller kategori ikke vises korrekt, vil det være op til os at beslutte, om et 

væddemål er ugyldigt 

• Når markedet blev åbnet med et manglende eller ukorrekt rødt kort, vil det være op til os at 

beslutte, om et væddemål er ugyldigt 

• Når odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

Første målscorer 

• Når der et selvmål, vil det ikke betragtes til afvikling af væddemål på den første målscorer, og 

derfor ignoreres det i denne regi 

• Alle spillere, som deltog i kampen fra kick off, vil betragtes som løbere 

• Hvis en spiller kommer ind i kampen efter, at det første mål allerede er blevet scoret, vil det 

blive ugyldigt 

• Markeder vil blive afviklede baseret på TV-indslag og officiel statistik fra de officielle ligaer 

Målscorer når som helst 

• Selvmål betragtes ikke i forbindelse med afvikling af væddemål på målscorer når som helst, og 

derfor ignoreres de i denne regi 
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• Alle spillere, som deltog i kampen, betragtes som løbere. Hvis det af enhver årsag forekommer, 

at en ikke-anført spiller scorer et mål, vil alle væddemål på de anførte spillere stadigvæk være 

gældende. 

• Hvis en kamp ikke er blevet afsluttet inden for 48t efter kick off, vil alle væddemål betragtes 

som ugyldige med undtagelse for spillere, som allerede har scoret 

• Markeder vil blive afviklede baseret på TV-indslag og officiel statistik fra de officielle ligaer 

 

 

 

Generelt  

• Alle kampe skal starte på den planlagte dato (lokal tid) for at væddemål gælder. Der gælder 

en undtagelse, hvis der annonceres et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside. Hvis odds 

blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os at 

beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Hvis en kamp skifter spillested, vil de allerede placerede væddemål være gældende så længe, 
at hjemmeholdet stadigvæk er hjemmehold i begivenheden. Hvis der byttes rundt på 
hjemmehold og udehold i en offentliggjort kamp, vil væddemål baserede på den originale 
offentliggørelse blive ugyldige.  

• Markeder betragter ikke forlænget spilletid, medmindre det angives udtrykkeligt i beskrivelsen 
af markedet (Inkl. OT eller kun OT): 

Pre-match markeder 

Vinder (Inkl. OT) 

Asian Handicap (Inkl. OT) 

Kamp væddemål + Over/Under (Inkl. OT) 

Over/Under (Inkl. OT) 

Hjemmehold - Over/Under (Inkl. OT) 

Udehold - Over/Under (Inkl. OT) 

Vindende margin (Inkl. OT) 

 

Baseball afregningsregler 

• Når en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafklarede væddemål være ugyldige.  
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• Når odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne,  vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål 

• Champions League - Hvis en kamp ender uafgjort, og der ikke tilføjes forlænget spilletid, vil 

kamp betting og normal tid kamp betting (2-vejs) blive afviklet som push-væddemål. Hvis der 

er forlænget spilletid, vil markeder blive afgjort som Ja.  

• Hvis en kamp ikke ender uafgjort, men der tilføjes forlænget spilletid på grund af 

kvalificering, vil markederne blive afviklet i overensstemmelse med resultatet efter den 

ordinære spilletid. 

 

 

 

 

Generelt  

• I tilfælde af en af de følgende hændelser, vil alle væddemål stadigvæk være gældende:  

• Ændring af tidsplan og/eller kampdag  

• Ændring af spillested  

• Ændring fra indendørs bane til udendørs bane eller vice versa  

• Ændring af underlag (enten før eller i løbet af kampen)  

• En forsinkelse i start på kampen vil ikke påvirke de placerede væddemål, og det samme 

gælder for afbrydelser så længe, at spillet genoptages, og kampen gennemføres.  

• Når enhver spiller enten trækker sig, eller der er tale om walk over, vil alle uafviklede 

væddemål blive ugyldige. 

• Når strafpoint tildeles af dommeren, vil alle væddemål på den kamp stadigvæk være 

gældende. 

• Når en kamp afslutter, før visse point/kampe blev afsluttet, vil alle de påvirkede markeder for 

point/spil betragtes som ugyldige. 

 

Tennis afregningsregler 

• Når et marked forbliver åbent med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse på 

priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når spillere/hold vises ukorrekt, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et 

ugyldigt væddemål. 

• Når en spiller trækker sig, betragtes alle uafviklede markeder som ugyldige. 

• Når en kamp afgøres med et kamp tie-break, vil det betragtes som værende det 3. sæt 

• Hvert tie-break eller kamp tie-break tæller som 1 kamp 
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Generelt  

• Alle kampe skal starte på den planlagte dato (lokal tid) for at væddemål gælder.  

• Afbrudte eller udskudte kampe er ugyldige medmindre, at de organiseres til at blive spillet den 
samme dag (lokal tid), eller hvis andet er angivet i reglerne. Alle væddemål på kampens udfald 
refunderes medmindre, at andet er angivet, med undtagelse for væddemål på ethvert marked, 
som har en ubetinget bestemmelse. 

• Hvis et spillested ændres, vil de allerede placerede væddemål stadigvæk være gældende så 
længe, at hjemmeholdet stadigvæk figurerer som hjemmeholdet. Hvis der byttes rundt på 
hjemmehold og udehold i en offentliggjort kamp, vil væddemål baserede på den originale 
offentliggørelse blive ugyldige.  

• I tilfælde af enhver form for forsinkelse (regn, mørke eller en anden årsag) vil alle markeder 
forblive uafviklede, og handlen vil fortsætte lige så snart, at kampen fortsætter. 

• Markedet betragter ikke forlænget spilletid, medmindre andet er angivet (Inkl. OT eller kun 
OT): 

Pre-match markeder 

Vinder (Inkl. OT) 

Point Spredninger (Inkl. OT) 

Over/Under (Inkl. OT) 

Hjemmehold - Over/Under (Inkl. OT) 

Udehold - Over/Under (Inkl. OT) 

Hjemmehold - Ulige/Lige (Inkl. OT) 

Udehold - Ulige/Lige (Inkl. OT) 

Amerikansk fodbold afregningsregler 

• Hvis markedet forbliver åbent med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse på 

priserne, vil detvære op til os at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Hvis odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Hvis der vises en ukorrekt målscore, vil det være vores ansvar at beslutte, om ethvert 

væddemål er ugyldigt inden for denne tidsramme.  

• Hvis holdene ikke vises korrekt, vil det være vores ansvar at beslutte, om væddemålet er 

ugyldigt. 
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• Hvis en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafviklede væddemål være ugyldige.  

 

 

 

Generelt 

• Navnene på markederne reflekterer ikke de faktiske termer brugt i baseball, og derfor kan der 
eksistere variationer alt afhængigt af oversættelserne, men disse er de refererede begreber: 

NAVN PÅ MARKED      -   ANVENDTE BEGREBER I BASEBALL 

Periode                           -   Inning 

Forlænget spilletid (OT)             -     Ekstra inning 

Halvleg                       -    Resultater efter den 9. halv inning 

      • Markedet betragter ikke forlænget spilletid, medmindre andet er angivet (Inkl. OT eller Kun OT 
eller ekstra inning) 

Point Spredninger (Inkl.OT)                                            Europæisk Handicap (Inkl.OT) 

Over/Under (Inkl.OT)                                                 Ulge/Lige Point(Inkl.OT) 

H/H & Over/Under (Inkl.OT)                                     Over/Under - Hjemmehold (Inkl.OT) 

Over/Under - Udehold (Inkl.OT)                         Vindende margin (Inkl.OT) 

Hjemmehold - Ulige/Lige (Inkl.OT)                            Udehold - Ulige/Lige (Inkl.OT) 

Hjemmehold - Ulige/Lige (Inkl.OT)                            Udehold - Ulige/Lige (Inkl.OT) 

Multi løb (Inkl.OT) 

Hjemmehold 1. Målscorer & Vinder (Inkl.OT)             Udehold 1. Målscorer & Vinder (Inkl.OT) 

Efter den 5. inning/Fuld tid resultat (HT/FT) (Inkl.OT)  

 

Baseball afregningsregler 

• Hvis en kamp afbrydes, annulleres eller udskydes og ikke genoptages den samme dag, vil alle 

uafviklede markeder betragtes som værende ugyldige. 

• Hvis markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore eller en ukorrekt kampstatus, som 

har en betydelig indflydelse på priserne,  vil det være op til os at beslutte, om der er tale om 

et ugyldigt væddemål. 
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Generelt  

• Alle kampe skal startes på den planlagte dato (lokal stadion tidspunkt) for, at væddemålene 

er gældende. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert start tidspunkt.  

• Hvis et spillested ændres, vil de allerede placerede væddemål stadigvæk være gældende så 

længe, at hjemmeholdet stadigvæk figurerer som hjemmeholdet. Hvis hjemmehold og 

udehold til en annonceret kamp bliver byttet om, bliver alle væddemål placeret på den 

originale begivenhed annulleret.  

• Markedet betragter ikke forlænget spilletid, medmindre andet er angivet (Inkl. OT eller kun 
OT) 

Vinder (Inkl.OT) 

• Alle markeder (undtagen periode, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence markeder) 

tages kun i betragtning inden for den ordinære spilletid, medmindre andet er angivet for det 

marked.  

Ishockey afregningsregler 

• Hvis markederne forbliver åbne, når de følgende events allerede har fundet sted: mål og 

straffespark, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Hvis odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Hvis der indtastet en forkert målscore, vil alle markeder for det tidspunkt, hvor den 

ukorrekte målscore blev vist blive annulleret. 

• Hvis en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafviklede væddemål være ugyldige.  
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Generelt  

• Den statistik, der leveres af den officielle hjemmeside for den relevante konkurrence eller 

kamp, vil blive brugt til formål for afregning. I tilfælde af, at der ikke er tilgængelig statistisk 

fra den officielle side, eller der er betydelige beviser på, at den officielle hjemmeside ikke er 

korrekt, vil vi bruge en selvstændig kilde til at afregne væddemål.  

• I tilfælde af mangel på konsekvente, uafhængige beviser eller tilstedeværelse af betydelige 

modstridende beviser, vil væddemål blive afgjort baseret på vores egen statistik.  

• Markedet betragter ikke forlænget spilletid, medmindre andet er angivet (Inkl. OT eller kun 
OT) 

Ulige/Lige (Inkl. OT) 

Hjemmehold - Ulige/Lige (Inkl. OT) 

Udehold - Ulige/Lige (Inkl. OT) 

Håndbold afregningsregler 

• Hvis en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafviklede væddemål være ugyldige.  

• Når odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 
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Generelt  

• Hvis et spillested ændres, vil de væddemål, der allerede er blevet placeret, stadigvæk være 
gyldende så længe, at hjemmeholdet stadigvæk figurerer som hjemmeholdet.  

• Hvis der byttes rundt på hjemmehold og udehold, vil væddemål på den originale begivenhed 
blive ugyldige.  

• Gyldne sæt tages ikke i betragtning for nogen af markederne. 

Volleyball afregningsregler 

• Hvis en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafviklede væddemål være ugyldige.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 
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Generelt  

• Hvis starten på en runde udskydes, eller hvis et spil i løbet af en runde afbrydes, vil alle 
afventende væddemål forblive gyldige i 48 timer. Hvis begivenheden udskydes i mere end 48 
timer, vil alle afventende væddemål blive annulleret, og pengene refunderes.  

• Når en golfspiller trækker sig før starten på en turnering, vil alle væddemål på den deltager 
blive erklæret ugyldige.  

• Væddemål gælder lige så snart, at spilleren har startet det første hul.  

• Regler for dødt løb gælder i tilfælde af flere vindere.  

Outright  

• Alle direkte væddemål afgøres i henhold til den spiller, der vinder trofæet. Resultatet for play-
off tages i betragtning.  

• Alle væddemål forbliver gyldige med undtagelse for væddemål placeret på deltagere, som ikke 
konkurrerer i den første runde.  

• Turneringens mester og placeringer vil blive fastsat i overensstemmelse med de officielle 
regler fra det respektive styrende forbund.  

• Hvis det hænder, at der foretages en ændring eller reducering af det bookede antal runder 
eller openings, som spilles i turneringen, vil væddemål placerede på dette marked forblive 
gældende.  

• Hvis en konkurrence reduceres til et mindre antal end det planlagte antal runder, vil alle 
væddemål placeret efter det sidste slag i den forrige afsluttede runde blive ugyldige.  
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Generelt  

• Priser gives på hver fighters mulighed for at vinde kampen og i tilfælde af, at kampen ender 
lige, vil alle væddemål blive annullerede, og indsatserne refunderes. Hvis en af begivenhedens 
fightere erstattes af en anden fighter, vil alle væddemål blive annulleret, og indsatser 
returneres.  

• Hvis en kamp udskydes, stoppes eller afbrydes af enhver årsag og ikke fortsættes inden for 

48t, vil alle uafviklede væddemål være ugyldige.  

• Hvis det planlagte antal runder i en kamp ændres, vil væddemål placeret på dette marked 
stadigvæk være gældende. Hvis afgørelsen er en flertalssejr, vil dette blive klassificeret som en 
Delt Afgørelse. Hvis en kamp ikke spilles færdig, vil alle væddemål være gældende. Hvis vi har 
væddemål med enstemmig afgørelse, vil de blive afgjort på baggrund af en afgørelse, hvor alle 
tre dommere er enige i, hvilken kæmper, der har vundet kampen.  

Afgørelse af væddemål  

• Væddemål vil afregnet i henhold til det officielle resultat fra dommerne efter, at omgangen er 
blevet afsluttet, og de vil ikke blive påvirkede af enhver fremtidig ankesag eller ændringer i 
resultatet (medmindre at ændringen kommer på baggrund af en menneskelig fejl). 
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Generelt  

• Hvis et løb eller en kvalifikationskøb udskydes af enhver årsag, vil alle væddemål forblive 
gyldige i 48 timer.  

• Outright DNS er altid UGYLDIGT, DNF er altid tabt, i tilfælde af DQ før påbegyndelse er det 
UGYLDIGT, DG efter start vil være TABT 

• Regler for dødt løb gælder i tilfælde af flere vindere.  

Løb outright væddemål  

• Alle væddeløbsvæddemål afregnes i henhold til den officielle klassificering fra Federation 
Internationale de l'Automobile (FIA), sportsforbundet på tidspunktet for præsentationen af 
podiet.  

Championship Outright væddemål  

• Væddemål vil blive vurderet i henhold til FIA-klassifikationen øjeblikkeligt efter sæsonens 
sidste løb, og de vil ikke blive påvirkede af enhver efterfølgende straf eller degradering.  

Konstruktører  

• Hver deltager bliver prissat til at ende op som Formel 1 sæsonens top konstruktør i 
overensstemmelse med Verdensmesterskabet for Konstruktører og de regler, der specificeres 
af FIA.  

Hurtigste runde  

• Der anvendes de officielle FIA-resultater i overensstemmelse med præsentationen af podiet. 

MOTORCYKLER - Championship outright væddemål  

• All-in konkurrencer eller ej. Væddemål vil blive afgjort baseret på antallet af indsamlede point 
og derefter præsentationen af podiet efter sæsonens sidste løb, og væddemål vil ikke blive 
påvirket af enhver form for senere revisionsarbejde.  
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Generelt  

• Alle kampe skal startes på den planlagte dato (lokal stadion tidspunkt) for, at væddemålene er 
gældende.  

• Medmindre andet er angivet bliver Rugby 7 (syvmands) & Rugby 10 (ti-mands rugby) kamp 
væddemål afviklet i henhold til de specifikke turneringsreguleringsspil, og det inkluderer ikke 
ekstra tid (forlænget spilletid), hvis det tilføjes til kampen.  

• Alle rugby væddemål afvikles efter 80 minutters spil. Begrebet “80 minutters spil“ er inklusiv 
stoptid, medmindre andet er angivet.  

• Hvis spillestedet ændres fra det annoncerede spilleside, vil alle væddemål på den kamp være 
ugyldige. I tilfælde af, at modstanderen skiftes ud med en anden end den annoncerede 
modstander, vil alle væddemål for den kamp blive annullerede.  

• Alle markeder (undtagelse halvleg, første halvleg markeder, forlænget spilletid og 
straffesparkskonkurrencer) betragtes kun inden for den ordinære spilletid 

Rugby afregningsregler 

• Når markederne forbliver åbne, når de følgende events allerede har fundet sted: ændring i 

målscore eller røde kort, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt 

væddemål. 

• Når markedet blev åbnet med et manglende eller ukorrekt rødt kort, vil det være op til os at 

beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når odds blev tilbudt med en ukorrekt kamptid (mere end 5 minutter), vil det være op til os 

at beslutte, om et væddemål er ugyldigt. 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når holdnavne eller kategori vises forkert, vil det altid være op til os at beslutte, om 

væddemål bliver annullerede. 
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Generelt  

• Non-Runner no-bet - Med undtagelse for væddemål placeret på enhver spiller, som deltager i 
kvalificeringen i en given turnering, men som ikke formår at kvalificere sig til 
hovedturneringen. Sådanne væddemål vil blive sat til tabende med henblik på 
afviklingsformål. Alle deltagere i en given turnering vil blive prissat til direkte at vinde 
turneringen. Each-Way væddemål er tilgængeligt. Detaljerne vises under 
konkurrencebestemmelserne.  

Snooker afregningsregler 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når et hold trækker sig, vil alle uafviklede markeder betragtes som ugyldige. 
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Generelt  

• Alle kampe skal starte på den planlagte dato (lokal tid) for at væddemål gælder. Undtagelsen 
er, hvis vi annoncerer et forkert start tidspunkt.  

Dart afregningsregler 

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når spillere/hold vises ukorrekt, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et 

ugyldigt væddemål. 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Bullseye tæller som den røde checkout farve 

 

 

Generelt  

• Alle væddemål afvikles i overensstemmelse med de officielle resultater fra det vintersport 
forbund, som står for løbet, selv hvis ikke alle de planlagte begivenheder afholdes. Væddemål 
vil blive afregnet i henhold til det officielle resultat, som erklæres efter, at løbet er afsluttet. 
Senere beslutninger om at anke resultatet eller diskvalificering vil ikke påvirke væddemålene.  

• Hvis en begivenhed ikke afvikles som planlagt, undtagen når den udskydes på grund af 
vejrforhold, vil alle væddemål være ugyldige. Der gælder en undtagelse, hvis der annonceres 
et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside.  

• Hvis en begivenhed stoppes eller afbrydes og ikke organiseres inden for 48 timer (lokal tid) og 
på den samme bane (track), vil alle væddemål være ugyldige.  

• Der gælder en undtagelse for ovennævnte regel i forbindelse med events ved vinter OL.  

• Væddemål på enhver deltager, som deltager i kvalificeringen til en specifik event, men som 
ikke formår at kvalificere sig til hovedrunden/hovedrunderne, vil blive klassificeret som taber.  

• Regler for dødt løb gælder i tilfælde af flere vindere.  
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Generelt  

• I tilfælde af, at en af de udtagede spillere til en kamp ændres, før kampen starter, vil alle 
væddemål være ugyldige.  

• Gyldne sæt betragtes ikke på nogen af de nævnte markeder. 

Badminton afregningsregler 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

 

 

Generelt  

 

• Spilletiden skal gennemføres for, at alle væddemål forbliver gyldige medmindre at andet er 
angivet.  

Futsal afregningsregler 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når et hold trækker sig, vil alle uafviklede markeder betragtes som ugyldige. 



   

 
22 

 

 

Generelt  

• I tilfælde af, en af de offentliggjorte spillere for en kamp ændres, før kampen starter, vil alle 
væddemål være ugyldige. Hvis en kamp starter, men ikke afsluttes, vil alle væddemål blive 
ugyldige.  

• I tilfælde af, at en kamp ikke afsluttes, vil alle uafviklede markeder betragtes som ugyldige. 

Bordtennis afregningsregler 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

• Når spillere/hold vises ukorrekt, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt 

væddemål. 

• Når en spiller trækker sig, betragtes alle uafviklede markeder som ugyldige. 
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Generelt  

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Markeder betragter ikke forlænget spilletid medmindre, at andet er angivet. 

• I tilfælde af, at et holdnavn ændres som resultat af at et hold forlader en organisation, bliver 

en del af en anden organisation eller, at de officielt skifter deres navn, vil alle væddemål 

stadigvæk være gældende. 

• Hvis holdopstillingen ændrer efter, at markederne er lukket, vil alle væddemål stadigvæk være 

gyldige. Dette er gældende for ændringer for holdet/personalet efter, at begivenheden er 

startet. Hvis et hold starter med sin holdopstilling, og en deltager bagefter oplever problemer 

med en forbindelsen, og hvis en anden person træder ind for dem, vil alle væddemål på det 

event stadigvæk være gældende. 

• Hvis et hold modtager en fordel med kort i overensstemmelse med den specifikke turnerings 

format og regler, vil det hold, der modtager kortet, betragtes som vinderen af kortet med 

henblik på afviklingsformål. 

• Hvis en kamp vindes ved, at et hold overgiver sig, vil kampen anses som værende gennemført, 

og alle væddemål vil stadigvæk være gældende. 

ESport afregningsregler 

• Markeder bliver afregnet baseret på de officielle offentliggjorte resultater. 

• Hvis en kamp angives fejlagtigt, forbeholder vi os rettighederne til at annullere væddemål. 

• I tilfælde af en walkover eller fratrædelse, vil alle uafviklede markeder betragtes som 

ugyldige. 

• Hvis en kamp eller et kort ikke afsluttes, vil alle uafviklede markeder anses som værende 

ugyldige. 

• Hvis en kamp eller et kort gentages på grund af en afbrudt forbindelse eller tekniske 

problemer, som ikke er relaterede til spillere, vil alle uafviklede markeder betragtes som 

ugyldige. Gentagelsen af kampen eller kortet vil håndteres separat. Pre-game væddemål vil 

forblive gyldige til omspil af kamp eller kort i overensstemmelse med det officielle resultat. 

• Hvis standard antal af kort ændres eller afviger fra den angivne information til betting formål, 

forbeholder vi os rettigheden til at annullere væddemål 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 
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Generelt  

• Alle markeder inkluderer ikke "super overs", medmindre andet er angivet  

• Strafløb tages ikke i betragtning på et over eller delivery marked (markeder for multipel over 

væddemål tages ikke i betragtning for denne regel)  

• Twenty 20: alle planlagte overs skal spilles for, at uafviklede markeder bliver afregnede 

medmindre, at kampens innings er nået frem til den naturlige konklusion  

• ODI: minimum 90 % af alle de allokerede overs på en inning skal spilles på tidspunktet, hvor 

væddemålet blev sat for, at det kan blive afregnet medmindre, at kampens innings er nået 

frem til den naturlige konklusion 

Cricket afregningsregler 

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Når kampen ender lige, og de officielle konkurrenceregler ikke erklærer en vinder; eller hvis 

konkurrencereglerne erklærer en vinder ved at kaste med en mønt eller at trække lod, vil alle 

uafviklede markeder betragtes som ugyldige  

• Når et event med et over væddemål ikke gennemføres, vil alle uafviklede markeder på dette 

specifikke over væddemål betagtes som ugyldige medmindre, at kampens innings har nået 

dens naturlige konklusion, dvs. erklæring, team all out, osv 

• Når markederne forbliver åbne med en ukorrekt målscore, som har en betydelig indflydelse 

på priserne, vil det være op til os at beslutte, om der er tale om et ugyldigt væddemål. 

 

 

Generelt  

• Alle væddemål afvikles i overensstemmelse med de officielle resultater fra organiseringen af 
surfing konkurrencen, selv hvis ikke alle de planlagte begivenheder afholdes. Væddemål vil 
blive afregnet i henhold til det officielle resultat, som erklæres efter, at løbet er afsluttet. 
Senere beslutninger om at anke resultatet eller diskvalificering vil ikke påvirke væddemålene. 

 

• Hvis en begivenhed ikke afvikles som planlagt, undtagen når den udskydes på grund af 
vejrforhold, vil alle væddemål være ugyldige. Der gælder en undtagelse, hvis der annonceres 
et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside. 

 

• Hvis en begivenhed stoppes eller afbrydes og ikke organiseres inden for 48 timer (lokal tid) 
og på den samme bane (track), vil alle væddemål være ugyldige. 

 

• Regler for dødt løb gælder i tilfælde af flere vindere. 
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Generelt  

• Alle kampe skal starte på den planlagte dato (lokal tid) for at væddemål gælder.  

• Når en kamp afbrydes eller udskydes, og den ikke genoptages inden for 48 timer efter den 

indledende startdato, vil alle uafviklede væddemål blive annulleret.  

• Hvis en kamp bliver spillet på en tidligere dato eller på et tidligere starttidspunkt end angivet, 

vil væddemål stadigvæk være gældende så længe, at væddemålet ikke placeres efter det 

opdaterede starttidspunkt.  

• Hvis et spillested ændres, vil alle væddemål blive annulleret medmindre, at andet er angivet.  

De følgende regler gælder for De Olympiske Lege:  

• Præsentation på podiet vil afgøre afviklingen af væddemålene  

• Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller vil ikke påvirke væddemål 


