Spilleregler og vilkår
Gældende fra 1. februar 2018
”Resultat”-spil
1. Væddemålstype
”Resultat”-spil er et puljevæddemål og væddemål på holdkampe. Spilleren skal
forudsige måltallet for de to hold i en af spilleren valgt kamp. Dvs. hvor mange mål
det førstnævnte hold scorer, og hvor mange mål det sidstnævnte hold scorer. Der
opnås kun gevinst, hvis måltallet hos begge hold er forudsagt korrekt.

2. Afgørelse af væddemål
Som resultat for væddemål arrangeret på holdkampe som fodbold, håndbold,
ishockey og lignende gælder det resultat, der foreligger, når kampen er færdigspillet
efter ordinær spilletids udløb.
Resultatet efter forlænget spilletid, f.eks. i tilfælde af uafgjort, eller arrangørernes
eventuelle rettelse af resultatet efter en kamps afslutning som følge af protest eller
lignende, er således uden betydning for væddemålets afgørelse, med mindre andet
fremgår af betbuzz.dk.
Afbrydes en kamp før ordinær spilletids udløb (f.eks. som følge af tilskueruroligheder, vejrforhold eller lignende), vil BetBuzz lade de officielle arrangørers
afgørelse være gældende, hvis stillingen ved afbrydelsen stadfæstes som
slutresultat, og afgørelsen foreligger inden udløbet af døgnet efter det døgn, hvori
kampen påbegyndtes.

3. Ophævelse af væddemål
Hvis et væddemål ophæves, betragtes samtlige udfald af væddemålet som korrekt
forudsagt, og indskud tilbagebetales på væddemålet.
BetBuzz kan ophæve væddemålet, hvis væddemålet er indgået efter en kamps
start, og de sportslige faktorer, herunder mål, udvisninger, spilletid m.v., har ændret
sig afgørende inden BetBuzz’ lukning for indskud.
Såfremt de sportslige faktorer har ændret sig afgørende i dette tidsrum, kan alle
væddemål indgået efter kampstart ophæves, uanset hvornår væddemålet måtte
være indgået.
Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre
et væddemål under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger,
tilbagebetales indskuddet på væddemålet til spilleren.

Spilleren har forbud mod at spille på de idrætskampe, hvori denne selv deltager
som sportsudøver, eller på idrætskampe, hvor spilleren medvirker til match-fixing.
Væddemål af denne karakter vil blive afvist eller efterfølgende ophævet af BetBuzz,
og allerede vedbegrundet mistanke herom vil BetBuzz videregive spillerens navn og
oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund.
BetBuzz er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for væddemål på en eller
flere kampe. BetBuzz kan afvise eller helt eller delvist stoppe væddemål hos en
enkelt klub, en gruppe klubber, hos alle klubber eller på www.betbuzz.dk

4. Gevinstberegning
Gevinster på ”resultat”-spil beregnes ved at den samlede puljes størrelse
fratrækkes klubbens provision på 20%. Dette udgør præmiepuljen. Ved flere
vindere deles præmiepuljen mellem disse.
Eks.
Kampen slutter 1-1. Den samlede pulje er på 1875 kr. Præmiepuljen er på 1500 kr.
Kampens resultat gættes korrekt af tre spillere. Hver spiller får en gevinst på 500 kr.
Der kan først udbetales gevinster på væddemålet, når resultatet af den
pågældende kamp/væddemål foreligger og bekræftet af BetBuzz.
Alle gevinster indsættes på spillerens BetBuzzkonto.
Hvis der ikke findes en vinder for spillet tilfalder hele præmiepuljen klubben.
”Første målscorer”-spil
1. Væddelmålstype
”Første målscorer”-spil er et puljevæddemål og væddemål på holdkampe. Spilleren
skal forudsige hvem, der scorer kampens første mål i en af spilleren valgt kamp.
Der opnås kun gevinst, hvis spilleren som scorer det første mål i kampen er
forudsagt korrekt.

2. Afgørelse af væddemål
Som afgørelse for væddemål arrangeret på holdkampe som fodbold, håndbold,
ishockey og lignende gælder den afgørelse, der foreligger, når kampen er
færdigspillet efter ordinær spilletids udløb. Afgørelsen efter forlænget spilletid, f.eks.
i tilfælde af uafgjort, eller arrangørernes eventuelle rettelse af resultatet efter en
kamps afslutning som følge af protest eller lignende, er således uden betydning for
væddemålets afgørelse, med mindre andet fremgår af betbuzz.dk.
Afbrydes en kamp før ordinær spilletids udløb (f.eks. som følge af
tilskueruroligheder,vejrforhold eller lignende), vil BetBuzz lade de officielle
arrangørers afgørelse være gældende, hvis stillingen ved afbrydelsen stadfæstes

som slutresultat og afgørelsen foreligger inden udløbet af døgnet efter det døgn,
hvori kampen påbegyndtes. Hvis der ingen mål er scoret inden afbrydelsen og
resultatet 0-0 stadfæstes vil væddemålet blive afgjort som ingen målscorer. Hvis
kampen bliver afbrudt efter der er faldet en scoring og resultatet stadsfæstes, vil
den første målscorer være tælle.

3. Ophævelse af væddemål
Hvis et væddemål ophæves, betragtes samtlige udfald af væddemålet som korrekt
forudsagt, og indskud tilbagebetales på væddemålet.
BetBuzz kan ophæve væddemålet, hvis væddemålet er indgået efter en kamps
start, og de sportslige faktorer, herunder mål, udvisninger, spilletid m.v., har ændret
sig afgørende inden BetBuzz’ lukning for indskud.
Såfremt de sportslige faktorer har ændret sig afgørende i dette tidsrum, kan alle
væddemål indgået efter kampstart ophæves, uanset hvornår væddemålet måtte
være indgået.
Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre
et væddemål under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger,
tilbagebetales indskuddet på væddemålet til spilleren.
Spilleren har forbud mod at spille på de idrætskampe, hvori denne selv deltager
som sportsudøver, eller på idrætskampe, hvor spilleren medvirker til match-fixing.
Væddemål af denne karakter vil blive afvist eller efterfølgende ophævet af BetBuzz,
og allerede ved begrundet mistanke herom vil BetBuzz videregive spillerens navn
og oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund.
BetBuzz er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for væddemål på en eller
flere kampe. BetBuzz kan afvise eller helt eller delvist stoppe væddemål hos en
enkelt klub, en gruppe klubber, hos alle klubber eller på www.betbuzz.dk

4. Gevinstberegning
Gevinster på ”første målscorer”-spil beregnes ved at den samlede puljes størrelse
fratrækkes klubbens provision på 20%. Dette udgør præmiepuljen. Ved flere
vindere deles præmiepuljen mellem disse.
Eks.
Kampen slutter 2-1. Thomas Thomsen scorer det første mål i kampen.
Den samlede pulje er på 1875 kr. Præmiepuljen er på 1500 kr. Tre spillere har
gættet på at Thomas Thomsen scorede det første mål i kampen. Hver spiller får en
gevinst på 500 kr.
Der kan først udbetales gevinster på væddemålet, når resultatet af den
pågældende kamp/væddemål foreligger og bekræftet af BetBuzz.

Alle gevinster indsættes på spillerens BetBuzz-konto.
Hvis der ikke findes en vinder for spillet tilfalder hele præmiepuljen klubben.
”Vindermargin”-spil
1. Væddelmålstype
”Vindermargin”-spil er et puljevæddemål og væddemål på holdkampe. Spilleren
skal forudsige hvilket hold, der vinder kampen, samt med hvilken point- eller
målmargin holdet vinder med. Der opnås kun gevinst, hvis både den korrekte vinder
af kampen, samt den korrekte margin der vindes med gættes korrekt.

2. Afgørelse af væddemål
Med mindre andet fremgår, så gælder det resultat for væddemål arrangeret på
holdkampe som fodbold, håndbold, ishockey og lignende, der foreligger, når
kampen er færdigspillet efter ordinær spilletids udløb.
Resultatet efter forlænget spilletid, f.eks. i tilfælde af uafgjort, eller arrangørernes
eventuelle rettelse af resultatet efter en kamps afslutning som følge af protest eller
lignende, er således uden betydning for væddemålets afgørelse, med mindre andet
fremgår af betbuzz.dk.
I følgende sportsgren(e) vil afgørelsen af ”vindermargin”-spillet inkludere resultatet
af forlænget spilletid: Basketball.
Afbrydes en kamp før ordinær spilletids udløb (f.eks. som følge af tilskueruroligheder, vejrforhold eller lignende), vil BetBuzz lade de officielle arrangørers
afgørelse være gældende, hvis stillingen ved afbrydelsen stadfæstes som
slutresultat, og afgørelsen foreligger inden udløbet af døgnet efter det døgn, hvori
kampen påbegyndtes.

3. Ophævelse af væddemål
Hvis et væddemål ophæves, betragtes samtlige udfald af væddemålet som korrekt
forudsagt, og indskud tilbagebetales på væddemålet.
BetBuzz kan ophæve væddemålet, hvis væddemålet er indgået efter en kamps
start, og de sportslige faktorer, herunder mål, udvisninger, spilletid m.v., har ændret
sig afgørende inden BetBuzz’ lukning for indskud.
Såfremt de sportslige faktorer har ændret sig afgørende i dette tidsrum, kan alle
væddemål indgået efter kampstart ophæves, uanset hvornår væddemålet måtte
være indgået.

Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre
et væddemål under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger,
tilbagebetales indskuddet på væddemålet til spilleren.
Spilleren har forbud mod at spille på de idrætskampe, hvori denne selv deltager
som sportsudøver, eller på idrætskampe, hvor spilleren medvirker til match-fixing.
Væddemål af denne karakter vil blive afvist eller efterfølgende ophævet af BetBuzz,
og allerede ved begrundet mistanke herom vil BetBuzz videregive spillerens navn
og oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund.
BetBuzz er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for væddemål på en eller
flere kampe. BetBuzz kan afvise eller helt eller delvist stoppe væddemål hos en
enkelt klub, en gruppe klubber, hos alle klubber eller på www.betbuzz.dk

4. Gevinstberegning
Gevinster på ”vindermargin”-spil beregnes ved at den samlede puljes størrelse
fratrækkes klubbens provision på 20%. Dette udgør præmiepuljen. Ved flere
vindere deles præmiepuljen mellem disse.
Eks.
Kampen slutter 19-17. Den samlede pulje er på 1875 kr. Præmiepuljen er på 1500
kr. Tre spillere har gættet at hjemmeholdet ville vinde med en målmargin på 2. Hver
spiller får en gevinst på 500 kr.
Der kan først udbetales gevinster på væddemålet, når resultatet af den
pågældende kamp/væddemål foreligger og bekræftet af BetBuzz.
Alle gevinster indsættes på spillerens BetBuzzkonto.
Hvis der ikke findes en vinder for spillet tilfalder hele præmiepuljen klubben.
”Tipskupon”-spil
1. Væddelmålstype
”Tipskupon”-spil er et puljevæddemål og væddemål på holdkampe. Spilleren skal
forudsige en serie af udfald indenfor en kamp, ved at svare ”ja” eller ”nej” til
spørgsmålet om udfaldets karakter. En tipskupon kan have 3 udfald eller flere.
Eksempler på spørgsmål, der kan forekomme på en tipskupon:
- Vinder hjemmeholdet 1. halvleg?
- Scorer spiller X mere end 2 mål i kampen?
- Bliver der givet rødt kort i kampen?
Der opnås kun gevinst, hvis samtlige udfald gættes korrekt.

2. Afgørelse af væddemål
Med mindre andet fremgår, så gælder det resultat for væddemål arrangeret på
holdkampe som fodbold, håndbold, ishockey og lignende, der foreligger, når
kampen er færdigspillet efter ordinær spilletids udløb.
Afbrydes en kamp før ordinær spilletids udløb (f.eks. som følge af tilskueruroligheder, vejrforhold eller lignende), vil BetBuzz lade de officielle arrangørers
afgørelse være gældende, hvis stillingen ved afbrydelsen stadfæstes som
slutresultat, og afgørelsen foreligger inden udløbet af døgnet efter det døgn, hvori
kampen påbegyndtes.

3. Ophævelse af væddemål
Hvis et væddemål ophæves, betragtes samtlige udfald af væddemålet som korrekt
forudsagt, og indskud tilbagebetales på væddemålet.
BetBuzz kan ophæve væddemålet, hvis væddemålet er indgået efter en kamps
start, og de sportslige faktorer, herunder mål, udvisninger, spilletid m.v., har ændret
sig afgørende inden BetBuzz’ lukning for indskud.
Såfremt de sportslige faktorer har ændret sig afgørende i dette tidsrum, kan alle
væddemål indgået efter kampstart ophæves, uanset hvornår væddemålet måtte
være indgået.
Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre
et væddemål under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger,
tilbagebetales indskuddet på væddemålet til spilleren.
Spilleren har forbud mod at spille på de idrætskampe, hvori denne selv deltager
som sportsudøver, eller på idrætskampe, hvor spilleren medvirker til match-fixing.
Væddemål af denne karakter vil blive afvist eller efterfølgende ophævet af BetBuzz,
og allerede ved begrundet mistanke herom vil BetBuzz videregive spillerens navn
og oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund.
BetBuzz er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for væddemål på en eller
flere kampe. BetBuzz kan afvise eller helt eller delvist stoppe væddemål hos en
enkelt klub, en gruppe klubber, hos alle klubber eller på www.betbuzz.dk

4. Gevinstberegning
Gevinster på ”Tipskupon”-spil beregnes ved at den samlede puljes størrelse
fratrækkes klubbens provision på 20%. Dette udgør præmiepuljen. Ved flere
vindere deles præmiepuljen mellem disse.

Eks.
Den samlede pulje er på 1875 kr. Præmiepuljen er på 1500 kr. Tre spillere har
gættet korrekt på samtlige udfald på tipskuponen. Hver spiller får en gevinst på 500
kr.
Der kan først udbetales gevinster på væddemålet, når resultatet af den
pågældende kamp/væddemål foreligger og bekræftet af BetBuzz.
Alle gevinster indsættes på spillerens BetBuzzkonto.
Hvis der ikke findes en vinder for spillet tilfalder hele præmiepuljen klubben.

Kvittering
Ved indgåelse af et væddemål udskrives der en kvittering, der indeholder samtlige
oplysninger til entydig identifikation af det indgåede væddemål.
Kvitteringen forefindes elektronisk under ”mine spil” på www.betbuzz.dk.
Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger
svarer til det ønskede væddemål, samt at kvitteringen ikke bærer præg af, at der er sket
fejl ved ekspeditionen.
BetBuzz kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til spillerens
offentliggørelse af spilkvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier.

Klageadgang
Såfremt en spiller ønsker at klage over Betbuzz’ udbud eller har en indsigelse mod
udfaldet af et spil skal spilleren klage til Betbuzz straks. En klage skal foregå skriftligt
(info@betbuzz.dk) med præcis redegørelse for hvorpå klagen/indsigelsen beror samt
indeholde information om spillerens identitet, idet klagen ellers kan afvises.
Betbuzz behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort indenfor 14 dage, vil
spilleren blive informeret om hvornår en afgørelse i sagen kan forventes.
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