
Vilkår ved deltagelse i Tip7 
 

Konkurrencen starter 8. april 2017 

Konkurrencen slutter 22. maj 2017 

Selvom du ikke har været med fra første runde kan du bare hoppe ind og deltage – du er jo bare lidt 
bagud på point fra start så…  

 

Deltagelse 

Det er gratis at deltage og alle kan deltage.  

Man kan tilmelde sig når man vil i løbet af konkurrencen, så selvom man ikke er med i første runde kan man 
godt spille med.  

Man behøver ikke være kunde hos 777.dk for at deltage, men hvis man vil være kvalificeret til at modtage 
pengepræmier i Tip7 kræves en 777 konto og at du har spillet Tip7 kuponen på 777.dk for minimum 20 kr. 
hver uge. Det er lige meget om du spiller lige på eller systemspil, bare minimum 20 kr. i indsats. 

Har du tilmeldt dig Tip7 gennem din klub/forening deltager du både i den landsdækkende Tip7 
konkurrencen OG den interne konkurrence i din klub/forening 

 

Sådan foregår det 

Hver uge kommer der en eller to Tip7 kuponer ind i konkurrencen. Denne skal udfyldes inden kampstart på 
første kamp.  

Du kan redigere i dine tips indtil kampstart på første kamp. Herefter er kuponen låst.  

Efter sidste kamps afslutning tilskrives opnåede point til din konto, og du kan løbende følgende med i den 
aktuelle stilling. 

Du modtager en mail når der er en ny kupon klar til udfyldelse.  

Vi kårer vinderne når konkurrencen er slut. 

 

Hvornår foregår det 

Tip7 foregår typisk i 6-8 uger ad gangen 3-4 gange om året.  

Hver gang Tip7 starter en ny konkurrence starter vi forfra med point og præmier.  

Start og sluttidspunkt for den igangværende konkurrence kan du altid se i menupunktet ”kuponer”. 

 

 



Pointsystem 

Du får point således:  

1 rigtigt gæt = 1 point 

2 rigtige gæt = 3 point 

3 rigtige gæt = 6 point 

4 rigtige gæt = 8 point 

5 rigtige gæt = 10 point 

6 rigtige gæt = 13 point 

7 rigtige gæt = 15 point 

 

Du kan maksimalt opnå 15 point pr. spillerunde.  

Er du tilmeldt denne konkurrence via din klub/forening kan du se både en samlet stilling for hele Tip7 
konkurrencen OG en stilling for deltagerne i din klub under menupunktet stilling.  

 

Præmier 

Når konkurrencen er slut har den person med flest point vundet konkurrencen.  

Hvis der er pointlighed afgøres det ved flest opnåede point i den seneste runde – og sådan går vi runderne 
tilbage en ad gangen indtil vi kan finde en endelig placering.  

Hvis det stadig ikke er afgjort afgør vi efter hvem der har været tættest på at ramme rigtigt i antal mål. 
Seneste runde tælles først og derfra går vi en uge tilbage ad gangen. 

HUSK at hvis du vil have del i pengepræmierne skal du spille for minimum 20 kr. på alle syv kampe hver uge. 
Det er lige meget om du spiller lige på eller et systemspil, bare minimum 20 kr. i indsats. 

Alle pengepræmier indsætte på din 777 konto som bonusbeløb med 777.dk’s gældende vilkår.  

Du skal gøre krav på dine præmier senest 14 dage efter du modtager en mail fra os herom, ellers går din 
præmie tabt. 

 

Spurtpræmier 

Spurtpræmier er ugepræmier til de personer der har flest rigtige svar på Tip7 kuponen og de personer der 
gætter rigtigt på antal mål spørgsmålet. 

1. Flest rigtige kampe på Tip7 kuponen 
a. Rammer du flest rigtige en uge vinder du 300 kr. til 777 kontoen. Er der flere med samme 

antal rigtige svar er det den person der er tættest på antal rigtige mål der vinder. Er der 
mere end en vinder herefter får de begge 300 kr. til 777 kontoen. 



2. Korrekt gæt på antal mål  
a. Gætter du rigtigt på antal mål modtager du 50 freespins til vores casino. Alle der gætter 

rigtigt modtager denne præmie. 777.dk  

 

Alle pengepræmier indsættes på 777 konto med alm. bonusvilkår gældende.  

 

Ekstraordinære pengepræmier 

Vi vil gerne belønne dem der er rigtig gode til at oddse. Formår du at ramme alle 7 rigtige – og have spillet 
dem på 777.dk for minimum 20 kr. - så topper vi din gevinst med 500 kr. første gang det lykkes. Anden gang 
det lykkes fordobler vi dette beløb til 1.000 kr. Tredje gang det lykkes fordobler vi igen til 2.000 kr. Og så 
videre. Rammer du derfor rigtigt alle syv uger vinder du 63.500 kr. Læs mere under menupunktet Præmier. 

 

Spørgsmål 

Mangler du svar på noget, så skriv til os på support@777.dk – vi er klar til at hjælpe dig.  

Ved deltagelse i Tip7 tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dette. 

 

 

mailto:support@777.dk

