


Tag en tur på travbanen og få en herre’ god aften 
med sport, spil, spænding og godt  
humør.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Minimum 12 personer. Se løbsdage på bagsiden.  
Forudbestil  ”Bajer, Biksemad og Brandgo’e staldtips”  

på telefon nr. 888 112 04 eller på info@billundtrav.dk 

Se andre muligheder for gruppearrangementer på 
www.billundtrav.dk eller ring 888 112 04 

mailto:billund@trav.dk


Sport, spil og spænding 
En løbsdag byder på 8-10 hæsblæsende travløb med ca. 8-12 heste i hvert 
løb.  Første løb afvikles kl. 15.45 / 17.00 og der er ca. 20 minutter mellem 
hvert løb.  
(Søn– og helligdage starter løbene kl. 13.00 / 14.00) 
 

Det er let at spille 
Måden at spille på heste på, er faktisk ret enkelt, I Vinder skal I tippe hvilken 
hest, der kommer først over målstregen. I Plads skal hesten blot komme ind 
blandt de første tre. For både Vinder og Plads er mindste indskud 10,- kr.  
 
På odds-tavlerne kan I hele tiden følge med i spillets udvikling og se hvor 
meget en vinderkupon giver.  
 
 

Pulje eller ”mand mod mand” 
Nogle grupper vælger at spille sammen og dele gevinsten, mens andre  
ikke vil gå glip af spændingen ved ikke blot at vinde penge, men også at vin-
de over hinanden .  

 

Staldtips 
Guiden giver råd og vejledning både til hvordan I spiller, og også gerne et par 
gode staldtips. Løbsdagen igennem kommer kommentatorerne med deres 
vurderinger, suppleret med interviews fra staldterrænet. Der udleveres gratis 
spilleark og tips til aftenens løb, så der er god hjælp at hente til en 
”vinderkupon”.  

 



Billund Trav A/S 
Nordmarksvej 1, 7190 Billund  -  Telefon 888 112 04 

E-mail: info@billundtrav.dk  -   www.billundtrav.dk 

 
Travløb er en oplevelse  med dyr, sport, spil og 
spænding. For hele familien. 
 
Der er legepladser til de mindste, og på udvalgte 
dage er der spændende  aktiviteter for børn.  
Gode spisemuligheder til favorable priser. 
 
Vil du vide mere, så klik ind på www.billundtrav.dk  
eller ring på telefon 888 112 04. 

Sæsonplan 2018 
Underholdning  

Sprintermesteren  

Ponyløb 

FEBRUAR: 
Lørdag   10. 18.55 
 
MARTS: 
Fredag   2. 15.45 
Fredag     23. 15.45 
 
APRIL: 
Fredag         6.   15.45 
Torsdag    26. 17.00 
 
MAJ: 
Torsdag     17. 17.00 
 
JUNI: 
Søndag 3. 13.15 
Torsdag 21. 17.00 
 
JULI: 
Torsdag 12. 17.00 
Lørdag 21. 12.45 
 
 
 
 

AUGUST: 
Fredag 3. 15.45 
Torsdag 16. 17.00 
 
SEPTEMBER:  
Torsdag      6.  17.00 
Fredag    28. 15.45 
 
OKTOBER: 
Torsdag 11. 17.00 
 
NOVEMBER: 
Torsdag 1. 17.00 
Søndag  18. 14.00 
 
DECEMBER: 
Fredag 7. 15.45 
Fredag 28. 15.45 
 
19 løbsdage 
Ret til ændringer  
forbeholdes 

 
 
 


