
 

Senast ändrade: 2022-09-20 

Intern 

 
 
 

 

Spelregler 

 

Stryktipset, Europatipset, Fullträff, Måltipset, Topptipset 

inkl. Tilläggsspelet Sportkryss  

samt övriga ibland förekommande  

Tipsformer (t.ex. VM-tips och EM-tips) 
  



 

  

2 

Senast ändrade: 2022-09-20 

Intern 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 3 
1.1 Tillämpliga villkor ............................................................................................................................3 
1.2 Allmänt om Tipsformerna ...............................................................................................................3 
1.3 Möjliga Spelsätt ..............................................................................................................................3 
1.4 Spelreglernas giltighetstid ..............................................................................................................3 
1.5 Begrepp och definitioner .................................................................................................................4 

2 Gemensamma Spelregler................................................................................................................... 5 
2.1 Spelinlämning .................................................................................................................................5 
2.2 Annullering av spel .........................................................................................................................6 
2.3 Fastställande av spelresultat ..........................................................................................................6 
2.4 Beräkning av vinst ..........................................................................................................................7 
2.5 Vinstutbetalning ..............................................................................................................................7 

3 Specifika Spelregler per Tipsform .................................................................................................... 8 
3.1 Spelregler Stryktipset .....................................................................................................................8 
3.2 Spelregler Europatipset ............................................................................................................... 10 
3.3 Spelregler Fullträff ....................................................................................................................... 12 
3.4 Spelregler Måltipset ..................................................................................................................... 14 
3.5 Spelregler Topptipset .................................................................................................................. 17 
3.6 Spelregler Sportkryss .................................................................................................................. 18 

4 Internationella samarbeten .............................................................................................................. 21 

 



 

  

3 

Senast ändrade: 2022-09-20 

Intern 

1 Inledning 

Dessa Spelregler omfattar Stryktipset, Europatipset, Fullträff, Måltipset, Topptipset samt övriga från tid till 
annan förekommande Tipsformer som t.ex. VM-tips och EM-tips. Spelreglerna omfattar även Sportkryss 
när Sportkryss spelas som Tilläggsspel till någon av ovan nämnda Grundtipsformer. Samtliga dessa 
Spelformer benämns nedan för Tipsformer, vilka anordnas av Svenska Spel Sport & Casino AB 
(”Spelbolaget”), org nr 559128-4731, Norra Hansegatan 17, 621 39 Visby, under licens från 
Spelinspektionen. Spelbolaget står under Spelinspektionens tillsyn. 

Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur Tipsformerna fungerar och dels vilka rättigheter och 
skyldigheter som gäller både för Spelbolaget och Kund vid spel på någon av dessa Tipsformer. 

1.1 Tillämpliga villkor 

Spel på någon av Tipsformerna regleras av villkoren i såväl dessa Spelregler som i Kundvillkoren. 

Dessa Spelregler är uppdelade i ett avsnitt med Spelregler som är gemensamma för alla Tipsformerna 
(avsnitt 2) och ett avsnitt med Spelregler som är specifika för respektive Tipsform (avsnitt 3). 
Spelreglerna innehåller också ett avsnitt om Spelbolagets internationella samarbeten avseende vissa 
Tipsformer (avsnitt 4). 

Kundvillkoren innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Spelformer avseende 
exempelvis giltighet av spel, reklamation och ansvarsbestämmelser och hur Kundvillkor och Spelregler 
kan ändras. Kundvillkoren innehåller också särskilda bestämmelser beroende på Spelsätt, avseende 
exempelvis spelinlämning, vinstutbetalning m.m. Om Kundvillkoren i något avseende skiljer sig från 
Spelreglerna för en viss Spelform, äger Spelreglerna företräde. 

Spelregler och Kundvillkor finns publicerade på spela.svenskaspel.se. 

1.2 Allmänt om Tipsformerna 

Tippning anordnas i form av Stryktipset, Europatipset, Fullträff, Topptipset och Måltipset 
(Grundtipsformer), samt Sportkryss (Tilläggsspel).  

Andra Tipsformer kan också anordnas vid särskilda händelser, som t.ex. VM-Tipset och EM-Tipset. För 
dessa Tipsformer gäller Spelreglerna för någon av de fyra Grundtipsformerna i tillämpliga delar och i 
enlighet med vad som anges vid den aktuella Tippningen. 

Tippning är antingen Enkelspel eller Systemspel. 

Varje rad eller spelfält som ingår i ett Enkel- eller Systemspel, liksom varje deltagande 
Sportkryssnummer, är ett enskilt Tips. 

Sportkryss är ett Tilläggsspel till Stryktipset och Måltipset. Sportkryss kan endast spelas i kombination 
med någon av dessa Spelformer och kan inte spelas som fristående spel. Särskilda regler gäller 
beroende på till vilken Spelform Sportkryss spelas som Tilläggsspel.  

1.3 Möjliga Spelsätt 

Spel på någon av Tipsformerna kan inlämnas via Ombud, på Spelbolagets webbplats 
spela.svenskaspel.se eller via mobiltelefon. På grund av variationer i versionsstöd och övriga tekniska 
förutsättningar kan vid spel på Internet och mobiltelefon vissa avvikelser i funktionalitet förekomma. 

1.4 Spelreglernas giltighetstid 

Dessa Spelregler gäller för Tipsformer som inlämnats fr.o.m. 20 september 2022. 

http://spela.svenskaspel.se/
http://www.spela.svenskaspel.se/
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1.5 Begrepp och definitioner 

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Spelregler. 

  

Engångstips Tips som avser en enskild Tipsomgång. 

Enkelspel Enkelspel är Tippning av en eller flera enskilda Rader. 

Externa systemspel En tjänst för att på ett förenklat sätt inlämna Systemspel via Internet. 
Samtliga Tipsformer, med undantag för Sportkryss, kan inlämnas med 
Externa systemspel.  

Fleromgångstips Tips som inlämnas vid samma tillfälle och som avser flera 
Tipsomgångar. 

Grundtipsform Tipsform som kan spelas fristående från andra Spelformer. I dessa 
Spelregler avses med Grundtipsformer: Stryktipset, Europatipset, 
Fullträff, Måltipset och Topptipset. 

Kund Den person som spelar på någon av Spelbolagets Spelformer.  

Kundvillkor Kundvillkor som omfattar alla Spelbolagets Spelformer och Spelsätt. 

Ombud Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där vissa Spelformer 
tillhandahålls. 

Ombudsterminal Den kupongläsande dataterminal som Ombuden är utrustade med. 
Ombudsterminalen är ansluten till Spelsystemet. 

PIX! En sammanfattande beteckning på en funktion som hjälper Kunden att 
lägga ett Tips. Tipsen baseras på en automatiserad kombination av 
slump och expertbedömningar. 

Rad Det resultat som Kund Tippat i ett och samma spelfält. 

Spelform Samtliga spel som Spelbolaget tillhandahåller, till exempel casinospel 
online, Stryktipset, Oddset, Poker m.fl. 

Spelkvitto Kvitto som Kunden erhåller vid spel hos Ombud som bevis för sitt spel. 

Spelregler Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och som 
innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur 
vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler. 

Spelstopp Den sista tidpunkt då Tips kan inlämnas avseende den ifrågavarande 
Tipsomgången enligt Spelbolagets bestämmande, varvid 
tipsmottagningen för den ifrågavarande Tipsomgången centralt stängs 
av Spelbolaget. 

Spelsystem Spelbolagets spelsystem där bland annat spel registreras och eventuell 
vinst beräknas. 

Spelsätt Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Spelbolagets olika Spelformer, 
t.ex. spel på internet eller spel hos Ombud. 

Systemspel Systemspel är en metod för Tippning av flera Rader med ett förkortat 
skrivsätt. 

Tilläggsspel Spelform som inte kan spelas fristående från andra Spelformer, utan 
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endast kan kombineras med någon annan Spelform som utgör 
Grundtipsform. I dessa Spelregler avses med Tilläggsspel: Sportkryss. 

Tippning Tippning hos Spelbolaget är en vadhållning mellan Tipparna inbördes 
vilken förmedlas av Spelbolaget. Tillsynsmyndighet för Tippningen är 
Spelinspektionen. 

Tips Enskilt spel på någon av Tipsformerna. 

Tipsform De Grundtipsformer och Tilläggsspel som enligt punkt 1, Inledning, 
omfattas av dessa Spelregler.  

Tipsomgång Tipsomgången avser, om inte annat meddelas, tiden från 
vadhållningens Spelstopp till kl 24 den sista tillåtna matchdagen. 
Tiderna framgår av den matchbundna kupongen för respektive 
Tipsform. Samtliga angivna tider rörande Tipsomgången avser svensk 
tid om inte annat meddelas. 

2 Gemensamma Spelregler 

Utöver dessa gemensamma Spelregler gäller även de specifika Spelreglerna för respektive Tipsform i 
avsnitt 3 nedan samt Kundvillkoren. 

2.1 Spelinlämning 

Spelinlämning hos Ombud, på Internet eller mobiltelefon kan göras via kupong, med eller utan hjälp av 
PIX!. Hos Ombud kan spelinlämning även göras muntligen, med eller utan hjälp av PIX!. 

Vid kupongtips ska Kunden ange sitt Tips på någon av de särskilda kuponger som Spelbolaget 
tillhandahåller för önskad Grundtipsform. På kupongerna eller i anslutning därtill ges anvisningar om 
kupongens ifyllande samt kortfattad regelinformation. Skulle på kupong angivna anvisningar avvika från 
vad som sägs i dessa Spelregler gäller vad som sägs i dessa Spelregler. 

Kupong kan vara normalkupong eller systemkupong. Normalkupong kan vara matchbunden eller neutral. 
Normalkupong kan användas för såväl Enkelspel som Systemspel. Systemkupong kan användas endast 
för Systemspel. 

På samma kupong får inte förekomma både Enkelspel och Systemspel och inte heller flera Systemspel. 
Både Engångstips och Fleromgångstips får heller inte förekomma på samma kupong. 

Vid Enkelspel ska Kunden fylla i spelfälten efter deras nummerordning i den omfattning som han önskar 
tippa. Spelfält får inte överhoppas. Vid Systemspel ska Kunden fylla i kupongen på sätt som anges för 
respektive Grundtipsform nedan.  

Vid muntlig inlämning meddelar Kunden muntligen Grundtipsform, det eller de Enkelspel eller det system 
han önskar tippa, eventuellt Tilläggsspel samt eventuellt Fleromgångstips. Vid muntlig inlämning kan 
tippas samma antal Enkelspel och samma system som vid kupongtips med normalkupong. 

Om Kunden önskar ta hjälp av PIX! ska detta anges på därför anvisat ställe på kupongen eller, vid 
muntlig inlämning, muntligen till Ombudet. 

Spelinlämning kan ske med Externa systemspel för samtliga Tipsformer med undantag för Sportkryss. 
Vid Tippning med Externa systemspel, får Kunds sammanlagda insats ej överstiga 20 000 kronor per 
Tipsform och Tipsomgång. Denna övre gräns för insats vid Tippning med Externa systemspel gäller 
samtliga Tipsformer oavsett om de specifika Spelreglerna för respektive Tipsform anger andra 
insatsbegränsningar för Tippning utan Externa systemspel. Tips måste lämnas in före Spelstopp för att 
vara giltigt. 
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Efter inlämning av Tips och då Spelkvitto erhållits är det Spelkvittot som utgör bevis för spelet, dock 
under beaktande av vad som sägs i avsnitt Giltighet för spel i Kundvillkoren. 

2.2 Annullering av spel 

Annullering av Tips inlämnat hos Ombud kan endast ske hos samma Ombud som det där Tipset 
lämnades in, under samma dag som Tipset registrerats i Spelsystemet och under Ombudets 
öppethållande för tipsmottagning för ifrågavarande Tipsomgång. Annullering kan dock aldrig göras 
senare än 1 minut efter Spelstopp. Vid annullering ska Spelkvittot för det annullerade Tipset återlämnas 
till Ombudet. 

Kan Spelkvittot inte på ett entydigt sätt identifieras, t ex på grund av att det är sönderrivet eller dess 
kontrollnummer inte är fullt läsbart, kan Tipset inte annulleras. 

Om Tips annulleras gäller annulleringen samtliga Tips på samma Spelkvitto. 

Tips som inlämnats på Internet och via mobiltelefon kan annulleras oavsett vilken dag som Tipset 
registrerades i Spelsystemet, dock senast 1 minut efter Spelstopp. Tips som inlämnats via mobiltelefon 
kan inte annulleras via mobiltelefon utan måste annulleras på spela.svenskaspel.se under ”Mina Spel”. 

För annullerat Tips återbetalas erlagd insats. 

2.3 Fastställande av spelresultat 

Match ingående i Stryktipset, Europatipset, Fullträff, Måltipset eller Topptipset måste spelas inom en 
bestämd tidsperiod (Tipsomgången) för att resultatet ska vara giltigt i tipshänseende. 

På kupong upptagen match, som i dess helhet spelas inom Tipsomgången, anses ha slutat med det 
resultat som föreligger vid den ordinarie matchtidens utgång. I den ordinarie matchtiden ska inräknas 
eventuella tidstillägg som domaren gjort p.g.a. spelavbrott. Resultat som framkommer i samband med 
förlängning eller efter protest gäller inte. 

Match som börjar innan Tipsomgångens start eller som inte är färdigspelad vid Tipsomgångens slut 
anses ha slutat med det resultat som framkommer vid särskild lottdragning.  

Avbryts match före den ordinarie matchtidens utgång, och det arrangerande fotbollsförbundet före 
Tipsomgångens utgång förklarar matchen för färdigspelad, gäller det resultat som förelåg vid tidpunkten 
för matchens avbrytande. Med färdigspelad match avses här att matchen inte ska spelas till slut eller 
spelas om vid senare tillfälle. Om arrangerande fotbollsförbund vid Tipsomgångens utgång inte har givit 
besked om att avbruten match ska anses vara färdigspelad ska ifrågavarande match anses ha slutat 
med det resultat som framkommer vid särskild lottdragning. 

Med undantag från vad som stadgas i ovan avsnitt, gäller följande för vänskapsmatch eller match som av 
Spelbolaget bedöms vara av vänskapskaraktär. Avbryts match innan 9/10 av ordinarie matchtid passerat, 
ska sådan avbruten match ej anses ha spelats i sin helhet inom Tipsomgången. Avbryts match när 9/10 
eller mer av ordinarie matchtid passerat, gäller det resultat som föreligger vid tidpunkten för matchens 
avbrytande.  

Administrativa matchresultat, exempelvis walk-over och andra matchresultat som fastställs som en 
disciplinär åtgärd, ska inte gälla som spelresultat. I sådana fall fastställs istället resultatet genom särskild 
lottdragning. 

http://spel.svenskaspel.se/
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Om det finns befogad misstanke om att det i samband med viss match förekommer fusk eller brott som 
kan påverka resultatet i spelet, t ex manipulation av idrottsresultat, har Spelbolaget rätt att bestämma att 
det resultat som föreligger efter färdigspelad match inte ska gälla som spelresultat i Tipsomgången, utan 
att spelresultatet istället ska fastställas genom särskild lottdragning. Spelbolaget har också rätt att 
ogiltigförklara visst spel och spärra vinstutbetalning i enlighet med vad som framgår av Kundvillkoren. 

Om lottdragning används för beräkning av resultat utförs den på det sätt som Spelbolaget bestämmer 
och i enlighet med de bestämmelser om lottdragning som framgår under rubriken Fastställande av 
spelresultat avseende var och en av Tipsformerna i avsnitt 3 nedan. Lottdragning sker efter Spelstopp för 
ifrågavarande Tipsomgång.  

2.4 Beräkning av vinst 

Vid beräkning av vinst beaktas endast i Tipsomgången deltagande giltiga Tips. 

Vinstgrupp kan ha rörligt eller fast vinstbelopp. 

Vinst per Rad i vinstgrupp med rörligt vinstbelopp framräknas genom att vinstgruppens vinstsumma 
divideras med antalet vinnande Rader inom vinstgruppen. Dock gäller att vinstgrupp kan bortfalla och 
vinstsumma omfördelas enligt vad som nedan sägs. 

De slutliga spelresultaten och vinstbeloppen offentliggörs på spela.svenskaspel.se, via 
Ombudsterminaler eller andra av Spelbolaget kontrollerade informationskällor. 

2.5 Vinstutbetalning 

Vinster för Tips utskrivna på samma Spelkvitto och som avser en och samma Tipsomgång utbetalas 
samtidigt.  

Vinst i vinstgrupp med rörligt vinstbelopp utbetalas kontant. Vinst i vinstgrupp med fast vinstbelopp 
utbetalas kontant eller som frispelsrader i enlighet med vad som sägs nedan. 

Övriga bestämmelser om vinstutbetalning, exempelvis vid Fleromgångstips och vid spel på Internet, 
framgår av Kundvillkoren. 

2.6 Fonder 

2.6.1 Rullpott 

Skulle för viss vadhållning med Löpande Odds inget vinstgivande vad inlämnas, överförs den 
sammanlagda vinstsumman för vadhållningen till en fond kallad Rullpotten. Medlen i Rullpotten ska 
återföras till vadhållarna genom att för vissa vadhållningar med Löpande Odds, enligt Spelbolagets 
beslut, tillskott ur Rullpotten lämnas till vadhållningens totala vinstsumma. 

Till Rullpotten tillförs även en del av omsättningen per spelomgång enligt Spelreglerna för respektive 
Spelform. 

Skulle för vadhållning till vilken tillskott lämnats ur Rullpott samtliga vad upphävas ska tillskottet ur 
Rullpotten återföras till denna. 
  

http://www.spel.svenskaspel.se/
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3 Specifika Spelregler per Tipsform 

3.1 Spelregler Stryktipset 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Stryktipset de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 
samt Kundvillkoren. 

3.1.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Stryktipset ska Kunden för var och en av de av Spelbolaget utvalda 13 matcherna förutsäga om 
matchen slutar med seger för hemmalaget (1), bortalaget (2) eller med oavgjort resultat (X). 

3.1.2 Spelvarianter och kombinationer 

Stryktipset kan tippas för en vecka (Engångstips) eller samtidigt för 5 eller 10 veckor i följd 
(Fleromgångstips). Stryktipset kan kombineras med Tilläggsspelet Sportkryss. 

3.1.3 Speltillfällen 

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, en Tipsomgång på Stryktipset.  

3.1.4 Spelinlämning 

För Stryktipset finns matchbunden normalkupong för Engångstips samt neutral normalkupong som kan 
användas för Engångstips och för Fleromgångstips. För Stryktipset finns även en systemkupong för 
reducerade system. Vilka system som kan tippas på systemkupongen och hur denna ska fyllas i anges i 
Spelbolagets systembroschyr. 

Normalkupongen har ett antal spelfält vilka kan användas för från varandra fristående Rader. Vidare finns 
även ett systemfält för markering av tippat system samt ett fält för tippande av reducerade system. 
Normalkupongerna har en ruta för markering av PIX!. 

Stryktipsets matchbundna normalkuponger utges veckovis. På kupongerna anges veckonummer, 
matchdagar och de matcher som Tippningen gäller den ifrågavarande veckan. Matcherna är numrerade. 
Det i varje match först nämnda laget räknas som hemmalag, oavsett var matchen spelas. 

På Stryktipsets neutrala kuponger är matcherna markerade med nummer som motsvarar numren på 
matcherna på de matchbundna kupongerna för var och en av de Tipsomgångar som kupongen gäller. 
Vid Tippning med neutral kupong ska Kunden i veckofältet markera det antal veckor (1, 5 eller 10) som 
Tipset är avsett att delta. 

Kupongerna för Stryktipset innehåller åtta tredelade lodräta huvudrader, numrerade 1-8. 

Vid Enkelspel markeras för varje tippad huvudrad hemmaseger i vänstra rutan (1), oavgjort i mellersta 
rutan (X) och bortaseger i högra rutan (2). 

Vid Systemspel får användas antingen ett system med fullständig variation, system M, eller ett system 
med reducerad variation, system R. Kunden kan välja att själv ange tipstecken för alla matcherna i 
systemet på sätt som beskrivs i de två styckena nedan eller ange tipstecken bara för vissa matcher eller 
ingen match och markera rutan för PIX!. Har Kunden angivit tipstecken för högst 12 matcher och 
markerat rutan för PIX! väljs vid inlämning tipstecken för otippad match av Spelsystmet. Har Kunden 
angivit endast ett tipstecken för varje match och markerat rutan för PIX! väljs vid inlämning 
garderingstecknen av Spelsystemet. 

Vid Tippning av system M ifylls huvudrad 1 som om Tippningen avser Enkelspel. Därutöver anges för en 
eller flera matcher ytterligare ett eller två tipstecken i samma huvudrad (halv- resp. helgardering). Antalet 
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rader som systemet omfattar beräknas genom att antalet tipstecken för de olika matcherna multipliceras 
med varandra. Vilket system som tippats anges genom markering av antal hel- respektive 
halvgarderingar i avsedda rutor i systemfältet på kupongen. Högsta tillåtna radantal är 41 472 rader. 

Anvisningar för Tippning med R-system framgår av broschyren ”R-SYSTEM PÅ STRYKTIPSET”. 

Vid spelinlämning får antal inlämnade Tips inte överstiga 20 000 per Tipsomgång och Kund. Om Kunden 
lämnar in fler antal Tips än 20 000 för en enskild Tipsomgång, kommer endast de första 20 000 Tipsen 
att lämnas in. 

3.1.5 Insatser 

Radinsats för Stryktipset är 1 krona.  

Insatsen för Grundtipsformen på en kupong för Stryktipset får vid inlämning hos Ombud inte understiga 
insatsen för två Rader. Det samma gäller vid muntlig spelinlämning hos Ombud. 

Kunds sammanlagda insats per Tipsomgång avseende Stryktipset får ej överstiga 60 000 kronor. 

3.1.6 Fastställande av spelresultat 

I Stryktipset fastställs för respektive match, av de 13 utvalda, huruvida den slutade med en 1:a 
(hemmaseger), ett X (oavgjort) eller en 2:a (bortaseger). Spelresultat fastställs i normalfallet på det sätt 
som framgår under rubriken Fastställande av spelresultat i avsnitt 2 ovan. 

Om spelresultatet för Stryktipset ska fastställas genom lottdragning sker det med det utfall som en 
slumpgenerator slumpar fram direkt efter omgångens spelstopp för respektive match. 
Lottningsunderlaget består av ett viktat underlag representerande hemmaseger, oavgjort respektive 
bortaseger. Sammanlagt ingår vid dragningen 100 enheter som bestäms efter den tendens för 
hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger som Spelbolaget finner föreligga med ledning av de odds 
som finns till hands för respektive match den dagen Tipsomgången öppnar för spel eller därefter.  
Varje tecken representeras av minst en enhet. I de fall odds saknas sker fördelningen enligt en med 
hänsyn till omständigheterna av Spelbolaget fastlagd förutsägelse. 

För det fall att sju (7) matcher eller fler behöver fastställas genom lottning ska spelomgången utgå och 
insatserna återbetalas. 

3.1.7 Beräkning av vinst 

Stryktipset har endast vinstgrupper med rörligt vinstbelopp. 

På Stryktipset anslås 65 % av insatserna till vinstmedel. Dessa fördelas på fyra vinstgrupper, varvid 
första vinstgruppen får 40 %, andra vinstgruppen 15 %, tredje vinstgruppen 12 % samt fjärde 
vinstgruppen 25 % av de anslagna vinstmedlen. Dessutom avsätts 8 % av de anslagna vinstmedlen till 
Garantifonden, se nedan. 

I första vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 13 rätt, i andra vinstgruppen de Rader som 
innehåller 12 rätt, i tredje vinstgruppen de Rader som innehåller 11 rätt och i fjärde vinstgruppen de 
Rader som innehåller 10 rätt. En Rad på Stryktipset kan ingå i högst en vinstgrupp i en och samma 
Tipsomgång.  

Finns i viss Tipsomgång endast en vinnande Rad med 13 rätt utfaller så kallad Garantivinst på denna 
Rad. Garantivinst innebär att för det fall vinstbeloppet i den första vinstgruppen inte uppgår till tio miljoner 
kronor tillskjuts medel från Garantifonden så att den totala vinstsumman för den vinnande Raden uppgår 
till tio miljoner kronor. Skulle medlen i Garantifonden inte vara tillräckliga för att täcka Garantivinsten ska 
Spelbolaget tillskjuta erforderligt belopp från andra medel.  
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Omfördelning av vinstsummor mellan vinstgrupperna kan ske enligt följande: 

A) Om i annan vinstgrupp än första vinstgruppen inte påträffats vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen 
och dess vinstsumma fördelas lika mellan återstående vinstgrupper i Tipsomgången. 

B) Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. Överskjutande 
belopp delas lika mellan Raderna i berörda vinstgrupper.  

C) Om den beräknade vinsten per Rad i viss vinstgrupp inte uppgår till minst 15 kronor bortfaller 
vinstgruppen och dess vinstsumma överförs till första vinstgruppen i nästföljande Tipsomgång i samma 
Tipsform. 

D) Om i första vinstgruppen inte påträffats vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen och dess vinstsumma 
överförs till första vinstgruppen i nästföljande Tipsomgång i samma Tipsform.  

Omfördelning av vinstsumma enligt styckena A) och B) ska i förekommande fall utföras i tur och ordning 
före överföring av vinstsumma enligt styckena C) och D). 

3.1.8 Garantifond 

Varje Tipsomgång avsätts 8 % av de anslagna vinstmedlen på Stryktipset till en fond kallad 
Garantifonden. Garantifonden används för utbetalning av Garantivinsten enligt ovan. 

Spelbolaget garanterar att för utbetalning av Garantivinsten erforderliga medel alltid finns i 
Garantifonden. Eventuellt överskott i fonden kan, efter Spelbolagets beslut, disponeras av Spelbolaget 
för ytterligare vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter. 

 

3.2 Spelregler Europatipset 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Europatipset de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 
samt Kundvillkoren. 

3.2.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Europatipset ska Kunden för var och en av de av Spelbolaget utvalda 13 matcherna förutsäga om 
matchen slutar med seger för hemmalaget (1), bortalaget (2) eller med oavgjort resultat (X). 

3.2.2 Spelvarianter och kombinationer 

Europatipset kan endast tippas som Engångstips. 

3.2.3 Speltillfällen 

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, en Tipsomgång på Europatipset.  

Förutom de Tipsomgångar som anges enligt ovan kan extra Tipsomgångar på Europatipset anordnas. 
Sådan Tipsomgång på Europatipset kallas nedan för Europatipset/extra. 

3.2.4 Spelinlämning 

För Europatipset finns matchbunden normalkupong för Engångstips samt neutral normalkupong för 
Engångstips. För Europatipset finns även en systemkupong för reducerade system. Vilka system som 
kan tippas på systemkupongen och hur denna ska fyllas i anges i Spelbolagets systembroschyr. 

Normalkupongen har ett antal spelfält vilka kan användas för från varandra fristående Rader. Vidare finns 
även ett systemfält för markering av tippat system samt ett fält för tippande av reducerade system. 
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Normalkupongerna har en ruta för markering av PIX!. 

Europatipsets matchbundna normalkuponger utges veckovis. På kupongerna anges veckonummer, 
matchdagar och de matcher som Tippningen gäller den ifrågavarande veckan. Matcherna är numrerade. 
Det i varje match först nämnda laget räknas som hemmalag, oavsett var matchen spelas. 

På Europatipsets neutrala kuponger är matcherna markerade med nummer som motsvarar numren på 
matcherna på de matchbundna kupongerna för var och en av de Tipsomgångar som kupongen gäller. 

Kupongerna för Europatipset innehåller åtta tredelade lodräta huvudrader, numrerade 1-8. 

Vid Enkelspel markeras för varje tippad huvudrad hemmaseger i vänstra rutan (1), oavgjort i mellersta 
rutan (X) och bortaseger i högra rutan (2). 

Vid Systemspel får användas antingen ett system med fullständig variation, system M, eller ett system 
med reducerad variation, system R. Kunden kan välja att själv ange tipstecken för alla matcherna i 
systemet på sätt som beskrivs i de två styckena nedan eller ange tipstecken bara för vissa matcher eller 
ingen match och markera rutan för PIX!. Har Kunden angivit tipstecken för högst 12 matcher och 
markerat rutan för PIX! väljs vid inlämning tipstecken för otippad match av Spelsystemet. Har Kunden 
angivit endast ett tipstecken för varje match och markerat rutan för PIX! väljs vid inlämning 
garderingstecknen av Spelsystemet. 

Vid Tippning av system M ifylls huvudrad 1 som om Tippningen avser Enkelspel. Därutöver anges för en 
eller flera matcher ytterligare ett eller två tipstecken i samma huvudrad (halv- respektive helgardering). 
Antalet rader som systemet omfattar beräknas genom att antalet tipstecken för de olika matcherna 
multipliceras med varandra. Vilket system som tippats anges genom markering av antal hel- respektive 
halvgarderingar i avsedda rutor i systemfältet på kupongen. Högsta tillåtna Radantal är 41 472 Rader. 

Anvisningar för Tippning med R-system framgår av broschyren ”R-SYSTEM PÅ STRYKTIPSET”. 
 
Vid spelinlämning får antal inlämnade Tips inte överstiga 20 000 per Tipsomgång och Kund. Om Kunden 
lämnar in fler antal Tips än 20 000 för en enskild Tipsomgång, kommer endast de första 20 000 Tipsen 
att lämnas in. 

3.2.5 Insatser 

Radinsats för Europatipset är 1 krona. 

Insatsen för Grundtipsformen på en kupong för Europatipset får vid inlämning hos Ombud inte understiga 
insatsen för två Rader. Det samma gäller vid muntlig spelinlämning hos Ombud. 

Kunds sammanlagda insats per Tipsomgång avseende Europatipset får ej överstiga 60 000 kronor. 

3.2.6 Fastställande av spelresultat 

I Europatipset fastställs för respektive match, av de 13 utvalda, huruvida den slutade med en 1:a 
(hemmaseger), ett X (oavgjort) eller en 2:a (bortaseger). Spelresultat fastställs i normalfallet på det sätt 
som framgår under rubriken Fastställande av spelresultat i avsnitt 2 ovan. 

Om spelresultatet för Europatipset ska fastställas genom lottdragning, sker det med det utfall som en 
slumpgenerator slumpar fram direkt efter omgångens spelstopp för respektive match.  
Lottningsunderlaget består av ett viktat underlag representerande hemmaseger, oavgjort respektive 
bortaseger. Sammanlagt ingår vid dragningen 100 enheter som bestäms efter den tendens för 
hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger som Spelbolaget finner föreligga med ledning av de odds 
som finns till hands för respektive match den dagen Tipsomgången öppnar för spel eller därefter.  
Varje tecken representeras av minst en enhet. I de fall odds saknas sker fördelningen enligt en med 
hänsyn till omständigheterna av Spelbolaget fastlagd förutsägelse. 
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För det fall att sju (7) matcher eller fler behöver fastställas genom lottning ska spelomgången utgå och 
insatserna återbetalas. 

3.2.7 Beräkning av vinst 

Europatipset har endast vinstgrupper med rörligt vinstbelopp. 

På Europatipset anslås 65 % av insatserna till vinstmedel. Dessa fördelas enligt följande: första 
vinstgruppen får 39 %, andra vinstgruppen får 22 %, tredje vinstgruppen får 12 % och fjärde vinstgruppen 
får 25 % av de anslagna vinstmedlen, samt 2% av de anslagna vinstmedlen fonderas i Rullpotten för 
Europatipset. 

3.2.8 Fonder Rullpott Europatipset 

Överföringar till Rullpotten sker för Europatipset enligt följande: 

A) 2 procent av de anslagna vinsterna fonderas i Rullpotten för Europatipset. 

B) Finns inget vinnande vad fonderas till Rullpotten för Europatipset i enlighet med avsnitt 
2.6. Medlen i Rullpotten för Europatipset ska återföras till vadhållarna i enlighet med punkt 
2.6. 

I första vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 13 rätt, i andra vinstgruppen de Rader som 
innehåller 12 rätt, i tredje vinstgruppen de Rader som innehåller 11 rätt och i fjärde vinstgruppen de 
Rader som innehåller 10 rätt. En Rad på Europatipset kan ingå i högst en vinstgrupp i en och samma 
Tipsomgång.  

Omfördelning av vinstsummor mellan vinstgrupperna kan ske enligt följande: 

A) Om i annan vinstgrupp än första vinstgruppen inte påträffats vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen 
och dess vinstsumma fördelas lika mellan återstående vinstgrupper i Tipsomgången. 

B) Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. Överskjutande 
belopp delas lika mellan Raderna i berörda vinstgrupper.  

C) Om den beräknade vinsten per Rad i viss vinstgrupp inte uppgår till minst 15 kronor bortfaller 
vinstgruppen och dess vinstsumma överförs till första vinstgruppen i nästföljande Tipsomgång i samma 
Tipsform. 

D) Om i första vinstgruppen inte påträffats vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen och dess vinstsumma 
överförs till första vinstgruppen i nästföljande Tipsomgång i samma Tipsform.  

Omfördelning av vinstsumma enligt styckena A) och B) ska i förekommande fall utföras i tur och ordning 
före överföring av vinstsumma enligt styckena C) och D). 

 

3.3 Spelregler Fullträff 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Fullträff de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 samt 
Kundvillkoren. 

3.3.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Fullträff ska Kunden för var och en av de av Spelbolaget utvalda 13 matcherna förutsäga om matchen 
slutar med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 eller fler mål. 
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3.3.2 Spelvarianter och kombinationer 

Fullträff kan tippas för en omgång (Engångstips) eller samtidigt för 5 eller 10 omgångar i följd, 
(Fleromgångstips).  

3.3.3 Speltillfällen 

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, en eller flera Tipsomgångar på Fullträff.  

3.3.4 Spelinlämning 

Vid Systemspel får användas system med fullständig variation, system M. Kunden kan välja att själv 
ange tipstecken för alla matcherna i systemet på sätt som beskrivs i de två styckena nedan eller ange 
tipstecken bara för vissa matcher eller ingen match och markera rutan för PIX!.  

Vid Enkelspel markeras för varje tippad huvudrad rutan för 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7+. 

Vid Tippning av system M ifylls huvudrad 1 som om Tippningen avser Enkelspel. Därutöver anges för en 
eller flera matcher ytterligare ett eller fler tipstecken i samma huvudrad. Antalet rader som systemet 
omfattar beräknas genom att antalet tipstecken för de olika matcherna multipliceras med varandra.  

Vid spelinlämning får antal inlämnade Tips inte överstiga 20 000 per Tipsomgång och Kund. Om Kunden 
lämnar in fler antal Tips än 20 000 för en enskild Tipsomgång, kommer endast de första 20 000 Tipsen 
att lämnas in. 

3.3.5 Insatser 

Radinsats för Fullträff är 1 krona.  

Kunds sammanlagda insats per Tipsomgång avseende Fullträff får ej överstiga 30 000 kronor. 

3.3.6 Fastställande av spelresultat 

I Fullträff fastställs för respektive match, av de 13 utvalda, huruvida den slutade med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
eller 7 eller fler mål. Spelresultat fastställs i normalfallet på det sätt som framgår under rubriken 
Fastställande av spelresultat i avsnitt 2 ovan. 

Om spelresultatet för Fullträff ska fastställas genom lottdragning sker det med det utfall som en 
slumpgenerator slumpar fram direkt efter omgångens spelstopp för respektive match. 
Lottningsunderlaget består av ett viktat underlag representerande 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respektive 7 eller fler 
mål. Sammanlagt ingår vid dragningen 100 enheter som bestäms efter den tendens för 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
respektive 7 eller fler mål som Spelbolaget finner föreligga med ledning av Spelbolagets odds som finns 
till hands för respektive match den dagen Tipsomgången öppnar för spel eller därefter.  

I de fall odds saknas sker fördelningen enligt de proportioner som svarar mot vad som enligt av 
Spelbolaget framräknad statistik har förekommit. 

För det fall att sju (7) matcher eller fler behöver fastställas genom lottning ska Tipsomgången utgå och 
insatserna återbetalas. 

3.3.7 Beräkning av vinst 

Fullträff har en högsta vinstgrupp med minst 50 miljoner kronor samt tre vinstgrupper med rörligt 
vinstbelopp. 

För Fullträff anslås 75 % av insatserna till vinstmedel. Dessa fördelas enligt följande. Andra vinstgruppen 
får 30%, tredje vinstgruppen 18 % samt fjärde vinstgruppen 22 % av de anslagna vinstmedlen. 30 % av 
vinstmedlen anslås till högsta vinstgrupp och fördelas mellan de två fonderna Basfond och Växafond på 
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det sätt som framgår av avsnitt 3.3.8 nedan. 

I första vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 13 rätt, i andra vinstgruppen de Rader som 
innehåller flest rätt, i tredje vinstgruppen de Rader som innehåller näst flest rätt och i fjärde vinstgruppen 
de Rader som innehåller tredje flest rätt. En Rad på Fullträff kan ingå i högst en vinstgrupp i en och 
samma Tipsomgång. Om någon eller några har 13 rätt blir andra vinstgrupp näst flest rätt, tredje 
vinstgrupp tredje flest rätt samt fjärde vinstgrupp fjärde flest rätt.  

Omfördelning av vinstsummor mellan vinstgrupperna kan ske enligt följande: 

A) Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. Överskjutande 
belopp delas lika mellan Raderna i berörda vinstgrupper.  

B) Om den beräknade vinsten per Rad i viss vinstgrupp inte uppgår till minst 15 kronor bortfaller 
vinstgruppen och dess vinstsumma överförs till andra vinstgruppen i nästföljande omgång av Fullträff. 

Omfördelning av vinstsumma enligt styckena A) och B) ska i förekommande fall utföras i tur och ordning.  

3.3.8 Fonder 

Basfond 

16 % av vinstmedlen anslås till en särskild fond kallad Basfond. Medlen i fonden används till 
vinstutbetalning av 50 miljoner när någon eller några har alla 13 rätt. Svenska Spel garanterar att för 
vinstutbetalning erforderliga medel alltid finns i fonden. Om medlen I fonden överstiger 250 miljoner 
kronor fördelas överskjutande belopp jämnt över de tre övriga vinstgrupperna. 

Växafond 

14 % av vinstmedlen anslås till en särskild fond kallad Växafond. De som har alla 13 rätt delar hela 
behållningen i Växafonden mellan sig, utefter hur många rader med 13 rätt varje kund har. Om medlen i 
fonden överstiger 250 miljoner kronor fördelas överskjutande belopp jämnt över de tre övriga 
vinstgrupperna. 

 

3.4 Spelregler Måltipset 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Måltipset de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 
samt Kundvillkoren. 

3.4.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Måltipset ska Kunden förutsäga i vilka åtta matcher av de av Spelbolaget utvalda 30 som de två lagens 
sammanlagda målantal blir störst. 

3.4.2 Spelvarianter och kombinationer 

Måltipset kan tippas för en vecka (Engångstips) eller samtidigt för 5 eller 10 veckor i följd 
(Fleromgångstips). Måltipset kan kombineras med Tilläggsspelet Sportkryss. 

3.4.3 Speltillfällen 

Varje vecka anordnas, om inte annat meddelas, en Tipsomgång på Måltipset.  

3.4.4 Spelinlämning 

För Måltipset finns matchbunden normalkupong för Engångstips samt neutral normalkupong som kan 
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användas som Engångstips och som Fleromgångstips vid flerveckorsspel. 

Normalkupongen har ett antal spelfält vilka kan användas för från varandra fristående Rader. Vidare finns 
även ett systemfält för markering av tippat system. Normalkupongerna har en ruta för markering av PIX!. 

Måltipsets matchbundna normalkuponger utges veckovis. På kupongerna anges veckonummer, 
matchdagar och de matcher som Tippningen gäller den ifrågavarande veckan. Matcherna är numrerade. 
Det i varje match först nämnda laget räknas som hemmalag, oavsett var matchen spelas. 

På Måltipsets neutrala kuponger är matcherna markerade med nummer som motsvarar numren på 
matcherna på de matchbundna kupongerna för var och en av de Tipsomgångar som kupongen gäller. 
Vid Tippning med neutral kupong på Måltipset ska Kunden i veckofältet markera det antal veckor (1, 5 
eller 10) som Tipset är avsett att delta. 

Måltipskupongen innehåller tolv lodräta rader, numrerade 1-12. 

Kunden kan välja att själv markera alla matcherna i de tippade enkelraderna respektive det tippade 
systemet på sätt som beskrivs i styckena nedan eller markera bara vissa matcher eller ingen match och 
markera rutan för PIX!. Har rutan för PIX! markerats väljs vid inlämning resterande matcher av 
Spelsystemet.  

Vid Enkelspel markeras i varje spelfält åtta matcher.  

Vid Systemspel får användas antingen ett system med fullständig variation, system M, eller ett system 
med reducerad variation, system R.  

Vid Tippning av system M markerar Kunden i spelfält 1 nio, tio, elva, tolv, tretton eller fjorton matcher 
(system M9, M10, M11, M12, M13 och M14). Vidare markerar Kunden i därför avsedd ruta i systemfältet 
på kupongen vilket M-system som tippats. Antalet Rader som systemet omfattar framkommer genom att 
de tippade matcherna kombineras med varandra på alla tänkbara sätt till grupper om åtta matcher. 
Radantalet för de olika M-systemen blir 9, 45, 165, 495, 1 287 och 3 003. 

Anvisningar för Tippning med R-system framgår av broschyren ”R-system på måltipset”. 

3.4.5 Insatser 

Radinsatsen för Måltipset är 2,50 kronor. 

Insatsen för Grundtipsformen på en kupong för Måltipset får vid inlämning hos Ombud inte understiga 
insatsen för fyra Rader. Det samma gäller vid muntlig spelinlämning hos Ombud. 

Kunds sammanlagda insats per Tipsomgång avseende Måltipset får ej överstiga 20 000 kronor. 

3.4.6 Fastställande av spelresultat 

I Måltipset fastställs åtta av de 30 matcherna som vinstmatcher. Vinstmatcherna utgörs av de målrikaste 
matcherna varvid vid lika målantal match med flest mål för bortalaget har företräde. Kan särskiljning inte 
ske på sådant sätt, har match med lägre nummer företräde framför match med högre nummer. 

Spelad match har företräde framför lottad match med samma målantal.  

Spelresultat fastställs i normalfallet på det sätt som framgår under rubriken Fastställande av spelresultat i 
avsnitt 2 ovan. 

Om spelresultatet för Måltipset ska fastställas genom lottdragning sker dragningen av målantal med hjälp 
av särskilda lotter eller enheter representerande målantalen 0 till 8. De olika målantalen medtas i de 
proportioner som svarar mot vad som enligt av Spelbolaget framräknad statistik har förekommit. 
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3.4.7 Beräkning av vinst 

Måltipset har tre vinstgrupper med rörligt vinstbelopp och en vinstgrupp med fast vinstbelopp. 

På Måltipset anslås 50 % av insatserna till vinstmedel, varvid 4% av insatserna fonderas i Rullpotten för 
Måltipset och 46% av insatserna fördelas på fyra vinstgrupper enligt följande. Den fjärde vinstgruppen 
har ett fast vinstbelopp om 10 kronor per vinnande Rad. Efter att medel för vinster i fjärde vinstgruppen 
frånräknats, fördelas resterande del av de anslagna vinstmedlen på de tre första vinstgrupperna varvid 
första vinstgruppen får 55 %, andra vinstgruppen 20 % och tredje vinstgruppen 25 % av den resterande 
delen av de anslagna vinstmedlen. 

I första vinstgruppen ingår de Rader i vilka finns alla 8 vinstmatcherna markerade, i andra vinstgruppen 
de Rader i vilka finns 7 vinstmatcher markerade, i tredje vinstgruppen de Rader i vilka finns 6 
vinstmatcher markerade och i fjärde vinstgruppen de Rader i vilka finns 5 vinstmatcher markerade. En 
Rad på Måltipset kan ingå i högst en vinstgrupp i en och samma Tipsomgång. 

Omfördelning av vinstsummor mellan vinstgrupperna kan ske enligt följande: 

A) Om i andra eller tredje vinstgruppen inte påträffas vinnande Rad bortfaller vinstgruppen och dess 
vinstsumma fördelas lika mellan de återstående vinstgrupper i Tipsomgången som har rörligt vinstbelopp. 

B) Finns vinnande Rad i tredje vinstgruppen och uppgår vinstbeloppet i densamma inte till lägst 10 
kronor ska medel i lika delar överföras från första och andra vinstgrupperna till tredje vinstgruppen tills 
vinstbeloppet i tredje vinstgruppen uppgår till 10 kronor. 

C) Finns vinnande Rad i andra vinstgruppen och uppgår vinstbeloppet i densamma inte till lägst 10 
kronor ska medel överföras från första vinstgruppen till andra vinstgruppen tills vinstbeloppet i andra 
vinstgruppen uppgår till 10 kronor. 

Är den totala vinstsumman inte tillräcklig för att ge ett vinstvärde om 10 kronor i samtliga vinstgrupper 
upphävs Tipsomgången och tipparna återfår insatsen för Tipset, se avsnitt Återbetalning av insats vid 
ogiltigförklarande av spel i Kundvillkoren.  

D) Vinst per Rad i lägre vinstgrupp får inte överstiga vinst per Rad i högre vinstgrupp. För vinstgrupper 
med rörligt vinstbelopp gäller att överskjutande belopp delas lika mellan Raderna i berörda vinstgrupper.  

E) Om i första vinstgruppen inte påträffas vinnande Rad bortfaller vinstgruppen och dess vinstsumma 
överförs till första vinstgruppen i nästföljande Tipsomgång i samma Tipsform.  

Omfördelning av vinstsumma enligt punkterna A), B), C) och D) ska i förekommande fall utföras i tur och 
ordning före överföring av vinstsumma enligt punkt E). 

3.4.8 Vinstutbetalning 

Vid spel hos Ombud där den enda vinsten på ett Spelkvitto är en vinst i Måltipsets fjärde vinstgrupp 
utbetalas vinsten i form av fyra frispelsrader för Engångstips på Måltipset. Tipstecknen i frispelsraderna 
väljs genom slumpgenerering. Frispelsraderna deltar i den första Tipsomgång på Måltipset som äger rum 
efter vinstinlösen. 

3.4.9 Fonder Rullpott Måltipset 

Överföringar till Rullpotten sker för Måltipset enligt följande: 

A) Vid vinnande vad utbetalas 46 procent av insatserna till vinnarna och 4 procent av 
insatserna fonderas i Rullpotten för Måltipset. 

B) Finns inget vinnande vad fonderas till Rullpotten för Måltipset i enlighet med avsnitt 2.6. 
Medlen i Rullpotten för Måltipset ska återföras till vadhållarna i enlighet med punkt 2.6. 
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3.5 Spelregler Topptipset 

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Topptipset de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 
samt Kundvillkoren. 

3.5.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Topptipset ska Kunden för var och en av de av Spelbolaget utvalda 8 matcherna förutsäga om matchen 
slutar med seger för hemmalaget (1), bortalaget (2) eller med oavgjort resultat (X). 

3.5.2 Spelvarianter och kombinationer 

Topptipset kan endast tippas som Engångstips. Topptipset kan inte kombineras med Tilläggsspelet 
Sportkryss. 

3.5.3 Speltillfällen 

För varje Tipsomgång på Stryktipset respektive Europatipset anordnas, om inte annat meddelas, en 
Tipsomgång på Topptipset.  

Förutom de Tipsomgångar som anges enligt ovan kan extra Tipsomgångar på Topptipset anordnas. 

3.5.4 Spelinlämning 

För Topptipset finns matchbunden normalkupong för Engångstips samt neutral normalkupong som kan 
användas som Engångstips. 

Topptipset är integrerat i samma kupong som Stryktipset och Europatipset. Topptipset kan dock vid 
enskild omgång spelas på särskild kupong. Neutrala kuponger för Stryktipset och Europatipset kan även 
användas som neutral kupong för Topptipset. 

Normalkupongen har ett antal spelfält vilka kan användas för från varandra fristående Tips. Vidare finns 
även ett systemfält för markering av tippat system. 

Vid Enkelspel markeras för varje tippad huvudrad hemmaseger i vänstra rutan (1), oavgjort i mellersta 
rutan (X) och bortaseger i högra rutan (2). 

Systemspel (M-system) sker genom spel på kupongens huvudrad (rad 1) alternativt genom spel på 
Topptipsets huvudrad. M-system kan spelas upp till sju (7) helgarderingar och en (1) halvgardering. 

Topptipset kan även spelas med PIX! på de åtta matcherna. Se Spelinstruktioner för Stryktipset eller 
Europatipset. 

3.5.5 Insatser 

Radinsats för Topptipset är normalt 1 krona. Kunden kan dock själv välja att höja sin radinsats till 2, 3, 5 
eller 10 kronor. 

Insatsen för Grundtipsformen på en kupong för Topptipset får vid inlämning hos Ombud inte understiga 
2 kronor. Det samma gäller vid muntlig spelinlämning hos Ombud. 

Kunds sammanlagda insats per Tipsomgång avseende Topptipset får ej överstiga 20 000 kronor. 

3.5.6 Fastställande av spelresultat 

I Topptipset fastställs för respektive match, av de 8 utvalda, huruvida den slutade med en 1:a 
(hemmaseger), ett X (oavgjort) eller en 2:a (bortaseger). Spelresultat fastställs i normalfallet på det sätt 
som framgår under rubriken Fastställande av spelresultat i avsnitt 2 ovan. 
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Om spelresultatet för Topptipset ska fastställas genom lottdragning, sker det med det utfall som en 
slumpgenerator slumpar fram direkt efter omgångens spelstopp för respektive match.  
Lottningsunderlaget består av ett viktat underlag representerande hemmaseger, oavgjort respektive 
bortaseger. Sammanlagt ingår vid dragningen 100 enheter som bestäms efter den tendens för 
hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger som Spelbolaget finner föreligga med ledning av de odds 
som finns till hands för respektive match den dagen Tipsomgången öppnar för spel eller därefter.  
Varje tecken representeras av minst en enhet. I de fall odds saknas sker fördelningen enligt en med 
hänsyn till omständigheterna av Spelbolaget fastlagd förutsägelse. 

Ett Topptips som tillhör Stryktipsomgången (match 1-8) får samma lottningsutfall som matcherna på 
Stryktipset, och motsvarande för ett Topptips som tillhör Europatipsomgången (match 1 -8) 

Om fler än två (2) matcher behöver lottas ska Spelbolaget ställa in aktuell Tipsomgång för Topptipset 
samt återbetala erlagd insats, se Kundvillkoren. 

3.5.7 Beräkning av vinst 

Topptipset har en vinstgrupp med rörligt vinstbelopp. 

På Topptipset anslås 72,5 % av insatserna till vinstmedel, varvid 2,5 % av insatserna fonderas i 
Rullpotten för Topptipset och 70 % av insatserna fördelas på en vinstgrupp. 

I vinstgruppen ingår de Rader som innehåller 8 rätt. 

Om den beräknade vinsten per Rad i vinstgruppen inte uppgår till minst 10 kronor bortfaller vinstgruppen 
och dess vinstsumma överförs till den så kallade Rullpotten i samma Tipsform. 

Om det inte påträffats något vinnande Rad, bortfaller vinstgruppen och dess vinstsumma överförs till 
Rullpotten i samma Tipsform. 

Med Rullpott menas en fond vars medel ska återföras till tipparna enligt Spelbolagets beslut, varvid 
tillskott ur Rullpotten lämnas till vadhållningens totala vinstsumma. Skulle för Tipsomgång, till vilken 
tillskott lämnats ur Rullpott, samtliga Tips upphävas ska tillskottet ur Rullpotten återföras till denna. 

3.5.8 Fonder Rullpott Topptipset 

Överföringar till Rullpotten sker för Topptipset enligt följande: 

A) Vid vinnande vad utbetalas 70 procent av insatserna till vinnarna och 2,5 procent av insatserna 
fonderas i Rullpotten för Topptipset. 

B) Finns inget vinnande vad fonderas till Rullpotten för Topptipset i enlighet med avsnitt 2.6. Medlen i 
Rullpotten för Topptipset ska återföras till vadhållarna i enlighet med punkt 2.6. 

 

3.6 Spelregler Sportkryss  

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Sportkryss de gemensamma Spelreglerna i avsnitt 2 
samt Kundvillkoren. 

3.6.1 Beskrivning av Tipsformen 

I Sportkryss deltar Kunden med ett sjusiffrigt nummer, nedan kallat Sportkryssnumret, i en 
nummerdragning som anordnas av Spelbolaget. Kunden ska förutsäga vilka sju siffror som utfaller vid 
Sportkryssdragningen. 
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3.6.2 Spelvarianter och kombinationer 

När Sportkryss spelas som Tilläggsspel till Stryktipset och Måltipset kan Kunden endast spela på 
Lördags Sportkryss (se avsnitt 3.5.3 nedan).  

Sportkryss kan inte spelas som Tilläggsspel till Topptipset. 

3.6.3 Speltillfällen 

Sportkryss deltar i vadhållningen vid samma Tipsomgång som den Grundtipsform det är inlämnat 
tillsammans med. Dragningsdagar för vadhållning på Sportkryss som spelats tillsammans med något av 
tipsspelen är alltid lördag, oavsett vilken dag som Grundtipsformen avgörs. Denna vadhållning på 
Sportkryss kallas Lördags Sportkryss. 

3.6.4 Spelinlämning 

Normalkupongen har ett fält för markering av Sportkryssdeltagande. 

Kupongerna för Stryktipset och Måltipset har ett fält som innehåller kupongens Sportkryssnummer samt 
en möjlighet att ange om man vill delta i Sportkryss eller inte. Som ovan sagts avser Sportkryss-
deltagandet endast Lördags Sportkryss.  

Vid spel hos Ombud finns på kupongen för Europatipset inget särskilt utrymme för Sportkryss, utan 
Kunden får ange sitt deltagande i Lördags Sportkryss muntligen. Vid spel på Europatipset på Internet och 
i mobiltelefonen visas ett förslag till Sportkryssdeltagande som kan ändras av Kunden. 

Vid alla spel kan spelaren, istället för att använda kupongens förtryckta Sportkryssnummer, ange ett 
valfritt nummer eller välja att Sportkryssnumret ska slumpgenereras. 

3.6.5 Insatser 

Vid alla spel ska spelaren välja radinsats på Sportkryss med antingen 10, 20 eller 30 kronor. 

3.6.6 Fastställande av spelresultat 

Sportkryssdragningarna utförs på det sätt som Spelbolaget bestämmer. Det sker efter Spelstopp. 
Dragningarna ska, om inte synnerliga skäl föreligger, övervakas av kontrollant som utsetts av 
Spelinspektionen. 

Vid Sportkryssdragning dras ett sjusiffrigt nummer i området fr.o.m. 0 000 000 t.o.m. 9 999 999. 
Dragningen sker med hjälp av 10 bollar representerande numren 0-9. Dragen boll återläggs.  

3.6.7 Beräkning av vinst 

För vinst på Sportkryss krävs att siffrorna i det deltagande Sportkryssnumret är desamma som och står i 
samma ordningsföljd som i det dragna numret. I första vinstgruppen ingår de Sportkryssnummer som har 
alla 7 siffrorna rätt, i andra vinstgruppen de Sportkryssnummer som har de 6 första siffrorna rätt och de 
som har de 6 sista siffrorna rätt, i tredje vinstgruppen de Sportkryssnummer som har de 5 första siffrorna 
rätt och de som har de 5 sista siffrorna rätt, i fjärde vinstgruppen de Sportkryssnummer som har de 4 
första siffrorna rätt och de som har de 4 sista siffrorna rätt, i femte vinstgruppen de Sportkryss-nummer 
som har de 3 första siffrorna rätt och de som har de 3 sista siffrorna rätt och i sjätte vinstgruppen de 
Sportkryssnummer som har de 2 första siffrorna rätt och de som har de 2 sista siffrorna rätt. 

Samma Sportkryssnummer kan ge mer än en vinst i samma dragning. Dock får inte någon i Sportkryss-
numret ingående siffra utnyttjas mer än en gång i samma dragning för åberopande av vinst. 

För Sportkryss anslås 39,7 % av insatserna till vinstmedel på Sportkryss.  
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Vinstplanen för Sportkryss är fast och har ett värde enligt nedanstående vinstplan. Vinstens storlek beror, 
förutom på antal rätt, på insatsens storlek. Även vinstchans för Sportkryss framgår av nedanstående 
tabell. 

  

Sportkryss 

    Insatsnivåer 

Vinstgrupp Vinstchans 10 kr 20 kr 30 kr 

7 rätt 1:10 000 000 10 000 000 kr 20 000 000 kr 30 000 000 kr 

6 rätt 1:555 556 250 000 kr 500 000 kr 750 000 kr 

5 rätt 1:55 556 20 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 

4 rätt 1:5 556 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 

3 rätt 1:556 200 kr 400 kr 600 kr 

2 rätt 1:56 80 kr 160 kr 240 kr 

Totalt 1:50       

Härutöver kan Spelbolaget, för viss Tipsomgång, bestämma att vinst i en eller flera vinstgrupper ska utgå 
med andra belopp än de i vinstplanen angivna. Dessa vinster ska följa en för Tipsomgången fast 
vinstplan. 

För den sammanlagda vinstsumman för Sportkryss i första vinstgruppen gäller per Tipsomgång en övre 
begränsning om 60 000 000 kronor. Skulle den sammanlagda vinstsumman i första vinstgruppen vara så 
stor att den, beräknad med belopp enligt vinstplanen ovan, överstiger 60 000 000 kronor ska för den 
ifrågavarande vinstgruppen de i vinstplanen angivna beloppen för Sportkryss reduceras så att den 
sammanlagda vinstsumman i vinstgruppen blir lika med 60 000 000 kronor. Därvidlag ska alla utfallande 
vinstbelopp i första vinstgrupp reduceras med samma procentsats. 

För den sammanlagda vinstsumman för Sportkryss i andra vinstgruppen gäller per Tipsomgång en övre 
begränsning om 10 000 000 kronor. Skulle den sammanlagda vinstsumman i andra vinstgruppen vara så 
stor att den, beräknad med belopp enligt vinstplanen ovan, överstiger 10 000 000 kronor ska för den 
ifrågavarande vinstgruppen de i vinstplanen angivna beloppen för Sportkryss reduceras så att den 
sammanlagda vinstsumman i vinstgruppen blir lika med 10 000 000 kronor. Därvidlag ska alla utfallande 
vinstbelopp i andra vinstgrupp reduceras med samma procentsats. 

3.6.8 Fonder 

För avsättning av vinstmedel och utbetalning av vinster på Sportkryss finns en fond kallad 
Sportkryssfonden. 

Av de sammanlagda insatserna på Sportkryss avsätts 39,7 % till Sportkryssfonden. All vinstutbetalning 
på Sportkryss sker med utnyttjande av medel ur Sportkryssfonden. 

Spelbolaget garanterar att för vinstutbetalning erforderliga medel alltid finns i Sportkryssfonden. 
Eventuellt överskott i fonden kan, efter Spelbolagets beslut, disponeras av Spelbolaget för ytterligare 
vinstutdelning eller andra liknande aktiviteter. 
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4 Internationella samarbeten 

Spelbolaget samarbetar med internationella spelbolag (f.n. isländska tipsbolaget Islenskar Getraunir 
avseende Stryktipset, Europatipset och Fullträff och det sydafrikanska spelbolaget 4 Racing Proprietary 
Limited avseende Stryktipset och Europatipset), nedan benämnda ”Internationella Spelbolag”. 
Samarbetet innebär att Tips inlämnat till de Internationella Spelbolagen deltar i de av Spelbolaget, enligt 
dessa regler, anordnade Stryktipset, Europatipset respektive Fullträff. Efter att tipsmottagningen stängts 
så översänder de Internationella Spelbolagen till Spelbolaget dokumentation över antalet deltagande 
rader per möjlig kombination. Sammanställning av det gemensamma Tipset och fastställande av 
vinstbelopp sker hos Spelbolaget.  

________________________ 

 


