
Tidenes Jackpot i V75 10.november 

Lørdag 10.november kan vi være med å spille om «Tidenes Jackpot i V75». Foreløpig er det 

samlet inn SEK 76 360 981 som skal fordeles ekstra i sjuerpotten på Eskilstuna lørdag 

10.november. Norsk Rikstoto estimerer V75 omsetningen denne lørdagen til ca 150 millioner 

som i tilfelle vil bety en total premiepott på nesten 170 millioner (gevinstandel ca 113%). Det 

vil være mulig å vinne 110 millioner dersom man er alene om å ha 7 rette! 

Jackpoten kan fortsatt vokse. Eventuell Jackpot fra V75 i Sverige og/eller Norge lørdag 

3.november overføres i sin helhet til V75 på Eskilstuna lørdag 10.november. 

Årsaken til at man har bygget en rekordpott er at spilleselskapet ATG innfører obligatorisk 

registrering av alt spill fra 1.november. Håpet er at så mange som mulig vil registrere seg for 

å kunne spille om tidenes største Jackpot i V75. 

Norsk Rikstoto ønsket gi våre kunder muligheten til å delta i jakten på Tidenes Jackpot i V75. 

Derfor har det blitt inngått et samarbeid om spilltilbudet denne lørdagen. De planlagte V75 

løpene på Jarlsberg 10.november er flyttet til kveldstid med start 1.løp ca 18:35. ATG og 

Norsk Rikstoto vil spille i felles pool også til Jarlsberg, men hovedproduktet endres fra V75 til 

V64. Løpene på Jarlsberg kjøres med samme proposisjoner og premienivå som opprinnelig 

tiltenkt. Løpene på Harstad Travpark samme dag flyttes til formiddagen med start 1. løp ca 

kl. 13.15. 

Tidenes Jackpot lørdag 10.november ble bygget på følgende måte:                                                                                                              

Fra lørdag 15.september til og med lørdag 6.oktober ble 80% av alle Jackpot fra svenske V75 

omganger avsatt til Tidenes Jackpot lørdag 10.november. De resterende 20% er avsatt til 

multijackpot 31.desember (Status Jackpot: SEK 19 090 240 - Finale av V75 Julebonanza).  

Man kunne spille via Norsk Rikstoto til følgende omganger: Färjestad lørdag 22.september og Solvalla 

søndag 30.september.  

Avsetningene er stanset fram til lørdag 3.november hvor eventuell Jackpot fra Sverige og/eller Norge 

i sin helhet overføres til 10.november. 

 


