
V75 Påskebonanza 2018 

V75 Julebonanza har vært gjennomført de to siste årene. Nå viderefører ATG og Norsk Rikstoto 

denne storsatsningen til påsken. I påsken 2018 vil det være Internasjonal V75 fire dager på rad fra 

skjærtorsdag til 1.påskedag og det vil sannsynligvis ligge hele 180 millioner kroner i samlet 

premiepott! 

Det er et svensk-norsk samarbeid som gjør det mulig å arrangere fire V75 omganger på rad. Vi starter 

opp torsdag 29.mars (skjærtorsdag) hvor det arrangeres Internasjonal V75 på Gävle med 

innleveringsfrist 19:30. Deretter fortsetter Påskebonanzaen med tradisjonelt påsketrav på Færjestad 

langfredag før Klosterskogen overtar stafettpinnen påskeaften. For første gang blir det Internasjonal 

V75 på Klosterskogens store festdag. Det betyr ekstra oppmerksomhet fra utlandet og mere penger å 

spille om. 

V75 Påskebonanza avsluttes med en storslagen Multijackpot 1.påskedag på Romme der det allerede 

ligger SEK 26 826 865 ekstra til fordeling i potten for 7 rette. 

V75 Påskebonanza: 

Dato Bane V75 innlevering 

29.mars Gävle (Sverige 19:30 

30.mars Färjestad (Sverige) 15:00 

31.mars Klosterskogen 15:00 

1.april Romme (Sverige) 16:20 
 

Fra 20.januar til og med 17.mars er 20% av alle Jackpot fra internasjonale V75 omganger avsatt til 

Multijackpot søndag 1.april (1.påskedag). Fra 24.mars og under hele Påskebonanzaen vil eventuelle 

Jackpot i internasjonale V75 omganger i sin helhet overføres til Multijackpot 1.april. 

Slik fungerer bygging av Multijackpot til 1.påskedag: 

1. I perioden 20.januar til og med 17.mars går 20 prosent av alle genererte Jackpot i 

Internasjonale V75 omganger til sjuerpotten i V75 31 desember. Resten av jackpotbeløpet 

håndteres etter vanlige rutiner.  
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Bollnäs søndag 28.jan, Bergsåker søndag 25.feb og Momarken 

lørdag 17.mars. 

 
2. Ved eventuell Jackpot i Internasjonal V75 i perioden 24.mars til 31.mars går hele beløpet til 

sjuerpotten i V75 søndag 1.april. 
Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Gävle torsdag 29.mars, Färjestad fredag 30.mars og 

Klosterskogen lørdag 31.mars. 

 


