Borlänge Badmintons tipsliga
- tippa en stryktipsrad
Stryktipsraden får innehålla max 8 ettor. BBMK lämnar in raden till Tipstjänst* (stryktipset). Varje
omgång omfattar 10 veckor. BBMK rättar och sammanställer en tipsliga som varje vecka anslås på
anslagstavlan i Hallen samt på www.borlange-badminton.nu/hall/tipsligan/aktuell.pdf
Denna omgång 61 omfattar veckorna 41-2013 – 50-2013. Sista dag för inlämnande av rad är den
27 september 2013.
*) BBMK friskriver sig allt ansvar vid ev felskrivning av rad vid inlämnandet till Tipstjänst

INSATS 50:-/månad

Regelruta

Vinstruta
Vinstsumman är 50 % av den totala insatsen
i Tipsligan. Och den fördelas enl. följande:
1 pris
40% av vinstsumman
2 pris
20% av vinstsumman
3 pris
10% av vinstsumman
4-5 pris
5% av vinstsumman
Sistaplats efter 10 veckor nästa omgång gratis
Antalet priser är beroende på antalet tröstpriser beräknad
så att den totala prissumman blir 50% av insatserna.

Spurtpris

1

X

2

Deltagande i Borlänge
Badmintons tipsliga
kostar 50:-/rad och månad
Betalningen sker genom
anslutning till vårt Autogiro.
Autogiro är en trygg, säker
och miljövänlig tjänst.
50:-/rad och månad dras
från ditt konto sista
bankdagen varje månad och
avser betalning för
nästkommande månad.
Vinster sätts in på ditt konto
direkt efter avslutad
omgång

5% av vinstsumman

(att dela på för den eller de som har flest rätt efter 5 omg.)

Tröstpris

50:- för varje rad med 0 rätt

Vinster från Tipstjänst fördelas enligt följande
Över 40 000:Högst 39 999:-

1

Tippare

BBMK

Övr. tippare

50%
60%

25%
40%

25%

X

Borlänge Badmintonklubb, Box 940 781 29 Borlänge
Tel 0243-838 94 fax 0243-105 29, E-post klubb@borlange-badminton.nu

Speltiden är 10 veckor per omgång.
Raden får innehålla högst 8 ettor. 50% av insatsen
betalas ut som vinster. Raden deltar i kommande
omgångar om den ej avbokas 4 veckor före nästkommande omgångar.
Eventuella vinster från Tipstjänst fördelas mellan
- klubben
- den som tippat vinstraden
- övriga deltagare i Tipsligan

2

Denna talong lämnas i Hallens reception
tillsammans med medgivande Autogiro

Sista dag för inlämnande av rad
till omgång 61 är den 10/10-13.
………………………………………………………………………..
Namn
…………………………………………………………………………
Adress
…………………………………………………………………………...
postadress
………………………………………………………………………….
Tel
………………………………………………………………………….
E-post = Du får uppdaterad tipsliga till din E-post varje vecka

