
TIPS-SM 2018 – regler och villkor 
 
Priser! 
 
Priser individuella tävlingen: 
1:a pris: 300 000 kr + resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och biljett till 
PL-match (värde ca 18 000 kr). Resan äger rum under vårterminen 2018. 
2:a pris: 100 000 kr + resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och biljett till 
PL-match (värde ca 18 000 kr). Resan äger rum under vårterminen 2018. 
3:e pris: 50 000 kr + resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och biljett till 
PL-match (värde ca 18 000 kr). Resan äger rum under vårterminen 2018. 
4:e pris: Resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och biljett till PL-match 
(värde ca 18 000 kr). Resan äger rum under vårterminen 2018. 
5:e pris: Resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och biljett till PL-match 
(värde ca 18 000 kr). Resan äger rum under vårterminen 2018. 
 
Priser i lagtävlingen (4-5 personer): 
1:a pris: 50 000 kr/person + resa (flyg Stockholm-London t o r), hotell (2 nätter) och 
biljett till PL-match (värde ca 18 000 kr/person). Resan äger rum under vårterminen 
2018. 
2:a pris: 10 000 kr/person 
3:e pris: 7 500 kr/person 
4:e pris: Matchbiljetter till hela laget, valfri hemmalandskamp under våren 2019. 
(värde ca 500 kr/biljett). 
5:e pris: Matchbiljetter till hela laget, valfri hemmalandskamp under våren 2019. 
(värde ca 500 kr/biljett). 
 
 
Så här deltar du i Tips-SM 2018! 
 
Tips-SM är en pristävling som arrangeras av AB Svenska Spel.  
För att delta i Tips-SM 2018 måste du vara registrerad som kund hos Svenska Spel. 
Registrering kan ske hos ett Svenska Spel-ombud eller på svenskaspel.se.  
Som deltagare i Tips-SM kan du delta individuellt och/eller som lagmedlem.  
 
Du måste anmäla dig till att delta i Tips-SM, såväl till den individuella tävlingen som 
lagtävlingen.  

 Anmälan till den individuella tävlingen görs i butik eller på 
svenskaspel.se/tipssm.  

 Anmälan till lagtävling kan endast göras på svenskaspel.se och kräver därmed 
ett spelkonto hos Svenska Spel.  

Anmälan ska ske innan spelstopp den första tävlingsomgången lördagen den 20 
oktober 2018 kl. 15:59.  

Följ resultatet varje vecka på svenskaspel.se/tipssm. 

För de spel som läggs på Stryktipset inom ramen för deltagandet i Tips-SM gäller 
Svenska Spels Allmänna kundvillkor och Spelregler.  
 



 
Så här funkar tävlingen 

Tips-SM pågår i sex Stryktipsomgångar under tävlingsperioden 20 oktober – 24 
november 2018. 

Individuellt deltagande 

 Du ska lämna in ett 64-raders system (6 halvgarderingar) på Stryktipset under 
minst fem av tävlingsperiodens totalt sex veckor.  

 Om du tippar fler än ett 64-raders system på samma tipsomgång, måste du 
välja vilket av dessa system som ska vara med i Tips-SM.  

 Du kan lämna in ditt 64-raders system hos Svenska Spels ombud, på 
svenskaspel.se via dator, mobil eller tablet. 

 Av de sex tipsomgångar som tävlingen pågår, räknas dina fem bästa 
omgångar med i slutresultatet. 

 
Finalen 

 De 13 bästa individuella tipparna räknat på fem av sex tipsomgångar under 
Tävlingsperioden går vidare till finalen. Dessa underrättas per telefon eller e-
post senast den 30/11 2018. 

 Finalen avgörs genom en kunskapstävling om fotboll som äger rum i 
Stockholm torsdag den 13/12 2018. Svenska Spel förbehåller sig rätten att 
ändra tid och/eller plats för finalen om oförutsedda händelser inträffar. 

 Kunskapstävlingen består av ett antal frågor om fotboll och kommer att 
bedömas av en jury bestående av tre representanter från Svenska Spel. 
Juryns beslut kan ej överklagas. 

 Deltagandet i finalen är personligt och kan inte överlåtas till annan person. 

 Deltagare som inte kan delta i finalen vid angivet tillfälle förlorar sin rätt att 
delta i finalen.  

 Anställda på Svenska Spel eller Casino Cosmopol får inte delta i eller ta del av 
vinst från Tips-SM:s final. 

 Av de 13 deltagare som deltar i finalen vinner de fem bästa deltagarna priser 
enligt vad som anges särskilt under avsnittet prisbordet. 

 
 

Lagtävlingen 

 Ett lag i Tips-SM består av 4–5 personer inklusive en lagkapten. Du som deltar 
i lagtävlingen deltar automatiskt även i den individuella tävlingen och deltar 
med samma 64-raderssystem. 

 En lagmedlem kan endast delta genom ett 64-raders system på samma 
tipsomgång. Om lagmedlemmen tippar fler än ett 64-raders system på samma 
tipsomgång, måste denne därför välja ut och markera det system som ska 
vara med i Tips-SM. 

 Laganmälan sker genom att en lagkapten anmäler sitt eget deltagande som 
lagkapten på svenskaspel.se/tipssm. Därefter bjuder lagkaptenen in de 
lagmedlemmar denne vill ha i sitt lag genom att använda Svenska Spels 
verktyg för att bjuda in till Tips-SM. 

 När lagmedlemmarna har accepterat inbjudan till att delta i lag i Tips-SM, har 
ett lag bildats och är med i Tips-SM. 



 Varje lagmedlem måste lämna in sitt spel registrerat på sitt eget personliga 
spelkort.  

 Laget måste bestå av samma lagmedlemmar hela tävlingsperioden. 

 En enskild person får delta i max fem lag, dock med ett och samma 64-raders 
system.  

 Lagmedlemmarnas antal rätt i varje veckas tipsomgång räknas ihop varje 
vecka till ett gemensamt lagresultat efter det att sämsta resultatet räknats bort. 

 Av de sex tipsomgångar som tävlingen består av, räknas lagets fem bästa 
omgångar med i slutresultatet. 

 Om laget består av fyra personer får laget inte räkna bort det sämsta resultatet 
varje vecka. 

 
Finalen 

 De 13 främst placerade lagen räknat på fem av sex tipsomgångar under 
tävlingsperioden går vidare till en final. Lag som går vidare till finalen 
underrättas per telefon eller e-post senast den 30/11 2018. 

 Laget ska själva utse en lagmedlem som deltar i finalen för lagets räkning.  

 En enskild person får inte representera fler än ett lag i finalen. 

 En person som kvalificerat sig till finalen genom sitt individuella deltagande i 
Tips-SM får ej representera sitt eventuella lag i finalen. 

 Finalen avgörs genom en kunskapstävling där finalisterna svarar på ett antal 
frågor om fotboll. Finalen äger rum i Stockholm torsdag den 13/12 2018. 
Svenska Spel förbehåller sig rätten att ändra tid och/eller plats för finalen om 
oförutsedda händelser inträffar. 

 Kunskapstävlingen kommer att bedömas av en jury bestående av tre 
representanter från Svenska Spel. Juryns beslut kan ej överklagas. 

 Deltagare som inte kan delta i finalen vid angivet tillfälle förlorar sin rätt att 
delta i finalen. 

 Anställda på Svenska Spel eller Casino Cosmopol får inte delta i eller ta del av 
vinst från Tips-SM:s final. 

 Av de 13 lag som deltar i finalen vinner de fem bästa lagen priser enligt vad 
som anges särskilt under avsnittet prisbordet. 

 
Resultat och särskiljningsregler 

För både den individuella tävlingen samt lagtävlingen gäller att få så många rätta 
tips-tecken som möjligt över tävlingsperioden, där den sämsta veckan räknas bort 
från det totala antalet korrekta tecken. 

Skulle en eller flera deltagare/lag ha samma totalpoäng sker särskiljning enligt 
följande: 

1. Den deltagare/lag som, med sämsta veckan borträknad, har haft flest rätt i 
enskild omgång placerar sig högre. 

2. Den deltagare/lag som, med sämsta veckan borträknad, har haft näst flest rätt 
i enskild omgång placerar sig högre. 

3. Osv genom alla veckor, med sämsta veckan borträknad, om så behövs. 



Räcker inte det görs en sammanställning av antal ogarderade rätt per vecka, med 
den vecka där deltagaren/laget hade minst antal ogarderade rätt borträknad. 
Särskiljning sker sedan på samma sätt som ovan: 

1. Den deltagare/lag som har flest antal ogarderade rätt i en enskild omgång 
placerar sig högre. 

2. Den deltagare/lag som har näst flest antal ogarderade rätt i en enskild omgång 
placerar sig högre. 

3. Osv genom alla veckor, fortfarande med sämsta veckan borträknad, om så 
behövs. 

Skulle särskiljning efter avslutad tävling fortfarande inte vara möjlig och placeringen 
gäller en plats på topp-13 sker utslagstävling på annat sätt som i så fall meddelas 
berörda deltagare/lag av Svenska Spel efter avslutad tävling. 

 
Viktigt att veta för dig som deltagare 
 
Vinstskatt 
All eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  
 
Redovisning av resultat  

 Deltagarens för- och efternamn samt ort kommer att publiceras i resultatlistor 
på www.svenskaspel.se/tipssm.  

 Redovisning av pågående ställning i tävlingen sker veckovis och uppdateras 
varje lördag efter avslutad Stryktipsomgång på www.svenskaspel.se/tipssm.  

 Redovisning av slutresultat efter tävlingens final kommer att ske senast den 
14/12 2018 på www.svenskaspel.se/tipssm.  

 
Behandling av personuppgifter 

Information om Svenska Spels behandling av personuppgifter för deltagare i Tips-
SM framgår i Svenska Spels information om behandling av personuppgifter som 
finns tillgänglig på https://www.svenskaspel.se/villkor-och-
integritet/personuppgifter alternativt kan erhållas av Svenska Spels kundservice 
på nedanstående kontaktuppgifter. 

AB Svenska Spel 
Kundservice 
621 80 Visby 
Telefon 0770 - 11 11 11 
kundservice@svenskaspel.se 
 

Kommunikation till och mellan lagdeltagare i Tips-SM 

 Om lagkaptenen skickar en inbjudan att delta i ett Tips-SM lag genom att ange 
en e-postadress som inte finns registrerad på mottagarens Spelkonto hos 
Svenska Spel kommer sådan e-postadress inte att sparas eller användas för 
kommande kommunikation inom Tips-SM.  

http://www.svenskaspel.se/tipssm
http://www.svenskaspel.se/tipssm
https://www.svenskaspel.se/villkor-och-integritet/personuppgifter
https://www.svenskaspel.se/villkor-och-integritet/personuppgifter


 All e-post-kommunikation avseende det gemensamma Tips-SM laget kommer 
att ske till den e-postadress som finns registrerad på respektive 
lagmedlemmars Spelkonto hos Svenska Spel.  

 E-post-kommunikation skickas till deltagaren i ett Tips-SM lag dels automatiskt 
i samband med de aktiviteter som pågår under tävlingen (exempelvis resultat, 
information om att laget är inkomplett, m.m.) dels av lagkaptenen i det 
gemensamma Tips-SM laget.  

 
Svenska Spels rätt att avbryta Tips-SM  
Svenska Spel har rätt att, när som helst från det att anmälan öppnats till dess att 
tävlingen avgjorts, avbryta Tips-SM på grund av tekniskt fel eller annan omständighet 
som påverkar möjligheterna att genomföra tävlingen på ett korrekt sätt. Ett 
avbrytande av Tips-SM påverkar dock inte giltigheten av de Stryktips som deltagarna 
lämnat in inom ramen för Tips-SM. Eventuellt pågående spel vid tiden för avbrytandet 
av Tips-SM kommer att ligga kvar och avgöras som ett vanligt spel, dock ej som en 
del i Tips-SM. 
 

 
 

 

 

 

 


