
MONEY WHEEL



SÅDAN SPILLER DU

Money Wheel er et kasinospil, der spilles på et lyk-
kehjul, der er opdelt i et antal lige store områder, 
adskilt af stifter. Hvert område er repræsenteret af 
et symbol, og spilleren foretager en indsats på dét 
område/symbol man tror pilen vil ende med at pege 
på. Oddsene, fra 1:1 til 50:1, for det enkelte område 
fremgår på både hjulet og på bordet.

Money Wheel bliver betjent af en dealer, som spin-
ner hjulet. Når hjulet standser, peger markøren på 
toppen af hjulet, på det vindende område/symbol.

1. Foretag en indsats på det symbol du tror markøren 
peger på.

2. Dealeren annoncerer – ”ikke flere indsatser”, og 
drejer hjulet.

3. Når hjulet standser og markøren peger på ét af 
symbolerne, meddeler dealeren det vindende sym-
bol.

4. Dealeren udbetaler alle vindende indsatser i hen-
hold til de respektive odds.



SÅDAN SPILLER DU



ODDS OG GEVINSTCHANCER

SYMBOL

Hvid 50

Sort 50

Mørkerød 20

Rød 10

Mørkeblå 5

Blå 3

Orange 1

UDBETALINGS
-EKSEMPEL

20 kr. = 1.000 kr.

20 kr. = 1.000 kr.

20 kr. = 400 kr.

20 kr. = 200 kr.

20 kr. = 100 kr.

20 kr. = 60 kr.

20 kr. = 20 kr.

BETALER

50 til 1

50 til 1

20 til 1

10 til 1

5 til 1

3 til 1

1 til 1

ANTAL 
SYMBOLER 
UD AF 52

1

1

2

4

8

12

24

Indsatsgrænserne er minimum 20 kr. og maksimalt 
500 kr.



ODDS OG GEVINSTCHANCER





I forbindelse med gevinstudbetalingen er det sæd-
vane i internationale kasinoer, at vinderen takker de 
ansatte for god service.

Således er det ved Money Wheel- bordet sædvane, 
at en spiller på et vindende symbol, giver hvad der 
svarer til 5 % af gevinstudbetalingen. Disse chips 
kommes i en særlig kasse på bordet og indgår senere 
i en fælles pulje, der fordeles mellem alle kasinoets 
ansatte.

I alle tvivlstilfælde vil den endelige afgørelse være 
op til kasino manageren.

DRIKKEPENGE



Information

Mindstealder 18 år
Billedlegitimation påkrævet

Amager Boulevard 70, 2300 København S
Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk

casinocopenhagen.dk

Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk

casinoodense.dk

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Tlf.: 76 43 50 00, office@casinomunkebjerg.dk

casinomunkebjerg.dk

Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 01 23, info@casinomarienlyst.dk

casinomarienlyst.dk

Hammerichsgade 3, 1611 København V
Tlf.: 33 69 00 00, info@casinovesterport.dk

casinovesterport.dk
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