
Dette er Keno 
 
Keno er et oddsbasert tallspill med trekning hver dag, og det går ut på å velge ut de 
tallene spilleren tror blir trukket ut i kveldens trekning. NRK vil vise trekningene hver 
dag. 
 
Det kan velges fra 2 til 10 tall, og det trekkes totalt 20 tall ut fra 70. Man bestemmer 
selv hvor mange tall man ønsker å spille på. 
 
Keno er derfor et spill med veldig mange muligheter - der spilleren selv bestemmer 
hvor store sjanser han vil ta.  
 
Premien bestemmes på forhånd, for i Keno er det fastsatt hvor mye spilleren får igjen 
ved et bestemt antall riktige tall. Det kalles faste odds, og er kjent fra Oddsen og 
hestespill.  
 
Man kan gå for mindre premier og vinne oftere – eller ta større sjanser og gå for de 
virkelig store premiene. De er vanskeligere å vinne, men kan komme helt opp i 20 
millioner kroner.  
 
Spilleren kan også bestemme selv hvor mye han vil satse på akkurat sine tall, og 
hvor mange dager han vil delta etter hverandre.  
 
Keno har en rekkepris fra 5 til 100 kroner, og man kan spille fire rekker per kupong. 
 
Spillerne kan levere spillet hos kommisjonær, på nettet eller via mobil. Mobilspill 
finnes allerede for Lotto, Viking Lotto og Langoddsen. De samme reglene for 
spillestans og premieutbetaling gjelder også her.  
 
Første salgsdag er mandag 5. november 2007. Spillestans er kl. 20.00. Spiller man 
etter dette deltar man på neste dags trekning. 
 
Historikk 
 
Det er 7 år siden sist Norsk Tipping lanserte et nytt spill, men Keno er ikke et 
nyutviklet spill.  
 
Keno spilles i mange land, blant annet i Sverige, Danmark og Finland. Det kom 
opprinnelig fra Kina for over 3000 år siden.  
 
Legenden sier at dette spillet ble brukt til å finansiere den kinesiske mur. Spillet fikk 
tilnavnet De hvite duers spill fordi resultatene av trekningene ble sendt ut til 
landsbyene med hvite brevduer. 
 
Trekningene våre kan du se på tv, tekst-tv og på Internett. 
 
Spillet er godkjent av Kultur- og kirkedepartementet og Lotteritilsynet. Se mer om 
bakgrunnen for at Norsk Tipping starter opp med Keno her: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Norsk-Tipping-far-lansere-tallspillet-
Ke.html?id=485403  


